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FÖRORD

Regeringen gav 1987-06-25 statens energiverk i uppdrag att ut-
reda vissa frågor som sammanhänger med kärnkraftavveckling-
ens inledning.

I denna rapport redogör verket i första hand för de tekniska,
miljömässiga och samhällsekonomiska konsekvenserna av att ta
två kärnkraftreaktorer ur drift vid mitten av 1990-talet. Under-
lagsmaterialet har lämnats av kärnkraftägarna och KRAFTSAM.
De företagsekonomiska konsekvenserna för reaktorägarna be-
handlas inte. Vidare gav regeringen 1987-09-03 statens energiverk
i uppdrag att redovisa elbelastningens utveckling och tillkomst av
ny elproduktion. I denna rapport lämnas denna redovisning,
främst i kapitel 4, 6 och 7.

Rapporten har utarbetats av verkets utredningsavdelning,
främst av byrån för kraft- och värmeförsörjning samt kommunala
energifrågor samt byrån för prognoser och energihushållning. Ar-
betet har letts av en styrgrupp bestående av avdelningschef Karl-
Axel Edin, byråcheferna Lars Hydén, Åsa Sohlman och Anders
Söcitiholm samt avdelningsdirektörerna Esa Hakkarainen och
Per Erik Springfeldt.

Följande av utredningsavdelningens handläggare har vidare
deltagit i arbetet: Michael Borchers, Peter Fritz. Maria Gerholm.
Kerstin Malmberg, Jan Leijon, Lilian Lundström, Christina Oet-
tinger, Bo Olsson. Becky Petsala och Erik Rudh. Utskrifterna har
gjorts av Kristina Wikström, Kerstin Lagerberg, Petra Hastedt.
Anneli Pettersson, Anna Karin Verneholt. Dessutom har med-
verkat byråchef Tord Eng, bränslcmarknadsbyrån, byråchef Tore
Peterson, koncessionsbyrån och byråchef Urban Kärrmark, be-
redskapsbyrån.

Samråd har skett med vissa statliga myndigheter, kärnkraft-
kommunerna och respektive länsstyrelser.

Sammanfattning och slutsatser har behandlats av verkets sty-
relse 1987-12-09. Beslutet återfinns sist i utredningen (efter kapi-
tel 11).

Stockholm den 15 december 1987

Hans Rode Karl-Axel Edin
Generaldirektör Avdelningschef
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1 SAMMANFATTNING
OCH SLUTSATSER

1 • 1 Utgångspunkter
Statens energiverk fick 1987-06-25 i uppdrag av regeringen att

utreda avveckling av två kärnkraftreaktorer. Den första skulle tas
ur drift någon gång under perioden 1993-1995 och den andra un-
der perioden 1994-1996. Verket har i sin utredning inte beaktat
eventuella skillnader mellan de 12 reaktorerna som betingas av
kärnteknisk säkerhet och andra miljö- och hälsofaktorer som har
att göra med radioaktiv strålning.

Statens energiverk redovisar i denna utredning konsekven-
serna av en avveckling av två reaktorer. I utredningen ingår åtta
av landets tolv reaktorer. De har förts samman i två olika grupper
med totalt tio olika kombinationer av två reaktorer. Analyserna
koncentreras på ett referensfall med 8 TWh kärnkraft avvecklad.

Energiverkets analyser utgår från att avvecklingen genomförs
så att den samhällsekonomiska kostnaden, med det ovan redovi-
sade förbehållet, för avvecklingen blir så liten som möjligt. Där-
vid beaktas möjligheterna till anpassning i övriga delar av ekono-
min till höjda elpriser, möjligheterna att utnyttja det befintliga
elproduktionssystemet hårdare, behovet av nybyggnation av
olika typer av elproduktionskapacitet, nätutbyggnad samt påver-
kan på beredskap och miljö, och sysselsättning i kärnkraftkom-
munerna. Frågan om ersättning till kärnkraftägarna behandlas
inte.

I beräkningarna antas den första reaktorn avvecklad år 1995
och den andra år 1996. De övriga reaktorerna körs enligt nu gäl-
lande planer med avveckling under perioden 2002-2010. Beräk-
ningarna baseras således på en tidigareläggning av avvecklingen
av två reaktorer med 5 år. Skillnaden framgår även av figur 1.1.

1.2 Elproduktion vid mitten av
1990-talet

Produktionskapaciteten för el med alla 12 reaktorerna i drift
väntas öka med ca 4 TWh fram till år 1997, främst genom en ytter-
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ligare effektivisering av kärnkraften men även en viss utbyggnad
av vattenkraft och kraftvärme. Härvid har förutsatts ett normalt
underhåll och normal förnyelse av konventionell värmekraft i
form av olje- kondens och gasturbiner så att 1997 års kapacitet är
densamma som 1986 års.

Tabell 1.1 Produktionssystemets kapacitet 1986 och 1997 med 12 re-
aktorer. T W h/år

Vattenkraft
Kärnkraft
Industrimottryck
Kraftvärme
Oljekondens
Gasturbiner

År 1986

63,0
63.0
4,0
6,3

19,5
3,0

År 1997

64,5
65,0
4,0
6,8

19,5
3,0

1.3 Val av två reaktorer
I utredningen ingår två reaktorer vardera från kärnkraftverken

i Oskarshamn och Barsebäck, tre från Ringhals samt en reaktor
från Försmark. De övriga reaktorerna i Forsmark är så stora och
nya att de blir dyrare att avveckla. Reaktorerna har kombinerats
enligt uppställningen i tabell 1.2.
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Tabell 1.2 Olika avvecklingskombinationer

Reaktorer

Grupp 1:
OI + Rl
OI+ R2
OI + Bl
Ol + O2
Bl + B2
Bl + Rl

Grupp 2:
Ol + Fl
Bl + Fl
Rl + Fl
Rl + R3

Nettoeffekt,

440+800 =
440+860 =
440+600 =
440+600 =
600+600 =
600+800 =

440+980 =
600+980 =
800+980 =
800+920 =

MW

240
300

1 040
040
200
400

1 420
580
780
720

Drifttid,
dec 1987
antal år

16+12
16+12
16+12
16+13
12+10
12+12

16+7
12+7
12+7
12+6

Årlig produk-
tion.
TWh

8.2
8.3
7,2
7.2
8.7
9.6

9.8
11.2
12.2
11.2

O=Oskarshamn, B=Barsebäck, R=Ringhals, F=Forsmark

Kalkylen förutsätter att Ringhals 2 byggs om om den inte av-
vecklas i förtid. Den ordning i vilken alternativen anges i utred-
ningen innebär ingen rangordning från energiverkets sida. Inom
varje kombination anges den minsta reaktorn först.

1.4 Elanvändning
Kostnaderna för en avveckling av två reaktorer till mitten av

1990-talet beror förutom av vilka reaktorer man väljer i hög grad
av hur elförbrukningen utvecklas och av hur priserna på kol och
olja utvecklas.

När det gäller behov av att bygga nya kraftverk som ersättning
för de kärnkraftverk som tas ur drift beror det i första hand på hur
elförbrukningen utvecklas. Under 1986 var den totala elförbruk-
ningen 126 TWh exklusive s k avkopplingsbara elpannor. Elpro-
duktionskapaciteten vid mitten av 1990-talet, före avvecklingen,
räcker för en elförbrukning på 145 TWh per år. Om två av de
mindre reaktorerna, som har en sammanlagd produktion på 8
TWh per år, tas ur drift, skulle alltså den återstående produk-
tionskapaciteten räcka för en förbrukning på 135-140 TWh med
gällande kriterier för leveranssäkerhet. Detta är 10-15 TWh eller
drygt 10 procent högre än den nuvarande förbrukningsnivån.

Enligt de antaganden om ekonomisk utveckling och framtida
priser på olja och kol som verket gjort skulle elförbrukningen
komma att öka långsamt under den kommande 10-års perioden.
En viktig faktor bakom bedömningen att elförbrukningen kom-
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mer att öka långsamt jämfört med föregående 1 O-årsperiod är att
den tidigare omfattande konverteringen från oljevärme till el-
värme har dämpats kraftigt och bedöms bli av liten omfattning i
framtiden. En bidragande orsak till detta är de låga oljepriserna.
En annan viktig faktor är att tillväxten i industrin bedöms ligga
framförallt i branscher som kräver lite elenergi, t ex verkstadsin-
dustri.

Som ett alternativ för elefterfrågan har verket räknat på en el-
förbrukning om 136 TWh år 1997 med alla 12 reaktorerna i drift.
Med den prishöjning som blir följden av att anpassa priset till de
högre produktionskostnader man får vid en avveckling av två re-
aktorer skulle i detta fall elförbrukningen dämpas och bli 132
TWh år 1997.

Elefterfrågan skulle i detta alternativ fördelas enligt tabell 1.3.

Tabell. 1.3 Elefterfrågan sektorsvis

Industri
Trasporter
Bostäder, serv.
Elvärme"
Fjärrv. raff.
Förluster

Summa, ca

* = preliminära värden
''temperaturkorrigerade

År 1986*

46,8
2,6

38,8
24,2

3,2
10,7

126

värden

År 1997:
12 reakt.

53
3

40
27

3
JO
136

10 reakt.

51
3

40
25

3
JO
132

Som ett annat alternativ har verket räknat på ett fall där elför-
brukningen med två reaktorer avvecklade uppgår till 145 TWh år
1997. Även detta fall innebär en långsam ökning av elförbruk-
ningen jämfört med utvecklingen de senaste decennierna. Räknat
från dagens nivå är ökningen i genomsnitt mindre än två procent
per år.

1.5 Nationell elmarknad och
regional elförsörjning

Elsystemets tålda förbrukning, förbrukning med acceptabel
energi- och effektleveranssäkerhet, beräknas uppgå till ca
145 TWh före avvecklingen och till 135-140 TWh efter avveck-
lingen om ingen ny produktionskapacitet byggs. Om efterfrågan
blir större än 135-140 TWh måste ny baskapacitet byggas. Efter-
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som ledtiden, tid för projektering, statliga tillstånd och byggande,
är ca 7-10 år för ny baskapacitet måste nya verk i så fall börja
förberedas tidigt. Byggtiden är ca 4 år.

Av de totalt £ TWh som avvecklas skulle således enligt det
första alternativet med en elförbrukning på 132 TWh år 1997 ca
4 TWh klaras genom minskad elanvändning. Resterande 4 TWh
måste klaras genom ökad produktion i övriga produktionssystem.
Det sker bland annat genom att den svenska nettoexporten av el
omvandlas till en nettoimport vilket skulle ge ett tillskott på ca
2 TWh. Vidare beräknas användningen av avkopplingsbara el-
pannor minska med ca 0,5 TWh. Resterande 1,5 TWh skulle kla-
ras genom ökat utnyttjande av befintliga kraftverk, huvudsakli-
gen oljekondenskraftverk.

Utbyggnad av ny kondenskraft vid efterfrågenivån 132 TWh
blir inte ekonomiskt lönsam. Endast en liten del av kapitalkostna-
derna skulle täckas. En avveckling av två reaktorer gör att vissa
kraftvärmeprojekt med goda förutsättningar blir ekonomiskt lön-
samma. En utbyggnad av kraftvärme på runt 2 TWh el beräknas
bli lönsam.

Skulle elförbrukningen bli 145 TWh blir det lönsamt att bygga
nya kolkraftverk. Den bortfallande kärnkraften behöver ersättas,
till större delen med kolkondensverk.

I beräkningarna av hur stor förbrukning som produktionssyste-
met klarar med två reaktorer avvecklade har verket utgått från
samma kriterier för leveranssäkerhet som gäller för närvarande.

De regionala effektbalansberäkningarna är osäkra p g a svå-
righeterna att överblicka effektbehovets utveckling och laststyr-
ningsmöjligheterna. En avveckling av bägge reaktorerna i Barse-
bäcksverket kan leda till att ny produktionskapacitet behövs i syd-
sverige för att möta effekttopparna vintertid. Gasturbiner kan
byggas på ca två år vilket gör att effektbehovets utveckling kan
följas under de närmaste åren för att få säkrare underlag inför av-
vecklingen. Även för några alternativ med avveckling av reakto-
rer i mellansverige kan gasturbiner behöva byggas.

Om man räknar med att den totala elförbrukningen år 1997 un-
derstiger 140 TWh skulle något definitivt beslut om uppförande
av ny produktionskapacitet således inte behöva fattas i direkt an-
slutning till ett eventuellt beslut om avveckling av två reaktorer
våren 1988.

1.6 Kostnader för avvecklingen
Kostnaderna för avveckling av två reaktorer till mitten av

1990-talet beror på flera faktorer som det är svårt att med säker-
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het uttala sig om på 10 års sikt. Kostnaderna blir i hög grad bero-
ende av hur elförbrukningen utvecklas. Ju högre elförbrukningen
blir desto högre blir kostnaderna eftersom vi då måste använda
kraftverk med allt högre kostnad. Kostnaderna blir också bero-
ende av priserna på kol och olja eftersom elproduktionen i de av-
vecklade kärnkraftverken ersätts med kol- och oljeeldade kraft-
verk och en viss elvärme ersätts med oljevärme.

Kostnaderna blir vidare i hög grad beroende av hur kraftpro-
duktionen byggs ut. Skulle man av något skäl ersätta den bortfal-
lande kärnkraften med nya kraftverk utan att det är motiverat
från strikt ekonomisk synpunkt kan kostnaderna för avveckling
bli avsevärt högre än vad som annars skulle bli fallet.

Kostnadsberäkningarna beror också på vad man jämför med
för alternativ när det gäller avvecklingen av de två reaktorerna.
Verket har i kalkylen jämfört fallet med avveckling av de två re-
aktorerna till 1995 respektive 1996 med fallet att de avvecklas fem
år senare. Man kan emellertid lika gärna jämföra med ett fall där
avvecklingen ligger närmare år 2010. Då skulle kostnaderna bli
avsevärt högre. Man kan också jämföra med det fall att reakto-
rerna används sin tekniska livslängd ut. Då skulle kostnaderna
kunna bli både mindre och större beroende pä vad man antar om
de aktuella reaktorernas tekniska livslängd.

Verket har gjort en grundkalkyl som baseras på förutsätt-
ningen att den årliga elförbrukningen om 10 år inte överstiger
132 TWh och att avvecklingen genomförs till lägsta möjliga kost-
nad. Det innebär att ingen ny elproduktionskapacitet byggs.

Totalt skulle då kostnaden för avvecklingen av två reaktorer
uppgå till ca 500 miljoner kronor per år under tiden 1997-2001.
De olika delposterna framgår av tabell 1.4

Anledningen till att kostnaden för elproduktionen inte ändras
i fallet med en elanvändningsnivå på 132 TWh är att kostnaderna
för kärnkraft minskar genom att produktionen blir ca 4 TWh
lägre men att samtidigt dyrare kraftslag behöver utnyttjas. Dessa

Tabell 1.4 Exempel på olika kostnadsposter för tidigareläggning av
avvecklingen av två reaktorer (8 TWh/år), miljoner kronor per år (1987
års penningvärde)

Kostnadspost Elanvändning:
132 TWh 136 TWh 145 TWh

Elproduktion
Tidigare rivning
Anpassning i övr. sektorer
Miljö (okade reningskostnader)

Totalt, ca 500 1 100 1 800

0
70
300
100

900
70
0

150

1600
70
0

150
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förändringar tar ut varandra. Anpassningen i övriga sektorer av-
ser främst ökade kostnader för större bränsleanvändning för upp-
värmning.

Det måste betonas att detta är den samhällsekonomiska netto-
kostnaden. Den kan innehålla stora omfördelningar mellan olika
grupper. T ex innebär elprisökningen att elabonnenterna får
kostnadsökningar. Enligt verkets kalkyl skulle med en elförbruk-
ning på 132 TWh år 1997 elpriset bli 4 öre högre med två reakto-
rer avvecklade jämfört med att ha dem kvar. Elabonnenterna
skulle alltså få betala sammanlagt ca 5 miljarder kronor per år
mera om man avvecklar två reaktorer. Kraftföretagens inkomster
skulle öka kraftigt eftersom deras årliga totala produktionskost-
nader ökar betydligt mindre än 5 miljarder kronor. Vattenkraft
och den återstående kärnkraften svarar ju fortfarande för den
allra största delen av elproduktionen. Kostnaderna för den pro-
duktionen ökar inte om man avvecklar två reaktorer. Verket har
inte behandlat frågan om och i så fall hur kraftföretagens ökade
intäkter skall överföras till andra delar av samhället.

Avvecklingen av två reaktorer skulle medföra att använd-
ningen av bränslen, främst olja, ökar för uppvärmning och elpro-
duktion. I alternativet med en eleftefrågan på 132 TWh per år
medför detta ökade utsläpp av föroreningar, 2 000-3 000 ton sva-
vel och ungefär lika mycket kväveoxider per år. Ökningen mot-
svarar ca 2 % av dagens svavelutsläpp och 1 % av dagens kväve-
oxidutsläpp. Dessutom ökar utsläppen av koldioxid från energi-
sektorn med ca 2 %. Vidare ökar utsläppen av vissa tungmetaller
och kolväten marginellt. Samtidigt minskar det högaktiva avfallet
från kärnkraften med ca 15 ton per år, det medelaktiva med
15 ton per år och det lågaktiva avfallet med ca 100 ton per år.

Utsläppsökningarna av svavel och kväveoxider kan motverkas
genom ökad rening. Den samhällsekonomiskt lägsta kostnaden
att öka reningen så mycket att utsläppsökningar för svavel och
kväveoxider helt motverkas beräknas bli ca 100 miljoner kronor
per år. Det är denna miljöpost som redovisas i tabell 1.4.

Kostnadsberäkningarna har hittills avsett ett inte mer nog-
grannt preciserat referensalternativ med 8 TWh bortfallande
kärnkraft. Kostnaden för avvecklingen kommer dock att skilja sig
åt beroende på skillnader i årlig elproduktion mellan reaktorerna,
kostnaden för att driva reaktorerna samt av om den regionala el-
försörjningen påverkas av avvecklingen. I de fall den regionala
elförsörjningen påverkas krävs antingen nybyggnation där av-
vecklingen sker eller att överföringen till området förstärks.

Kostnaderna för alternativet med en elförbrukning på
132 TWh per år finns sammanställda i tabell 1.5.1 de fall två block
avvecklas genom att spridas på de olika kärnkraftslägena upp-
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kommer enbart marginella kostnader för förstärkning av stamnä-
tet. Om däremot båda blocken tas från samma kärnkraftsläge
uppkommer kostnader för förstärkning av stamnätet. Investe-
ringskostnaden för nätförstärkningar beräknas av statens vatten-
fallsverk till ca 1 miljard kronor för Ringhals, till ca 500 miljoner
kronor för Barsebäck och ca 300 miljoner kronor för Oskarshamn
vid avveckling av två reaktorer i samma läge.

I samtliga fall där kostnaden är lägre än i referensfallet ingår
block ett i Oskarshamn (Ol). Detta beror på att blocket är klart
mindre (440 MW) och har lägre elproduktion (2,9 TWh) än de
övriga.

Enskilda reaktorers betydelse för sysselsättningen i respektive
kärnkraftskommun har studerats och är av storleksordningen
300-400 personer per reaktor eller 3-5 procent av sysselsätt-
ningen i kärnkraftskommunerna. Beredskapsaspekterna av en
minskad uthållighet i elproduktionen vid övergång från kärnkraft
till t ex kolkraft har belysts. Lagringsbehovet har beräknats öka
med 260 000 ton olja för perioden 1997-2001.

Besluten inför avvecklingen måste baseras på prognoser som
är osäkra av många skäl. I kraftbalansberäkningama för 132 TWh
beaktas ett osäkerhetsintervall på 126-138 TWh. Om elförbruk-
ningen kommer att överstiga 132 TWh är det motiverat att bygga
gasturbiner. Om efterfrågan stiger uppemot 140 TWh behöver
nya kondenskraftverk byggas.

En elanvändning på nivån 136 TWh ökar den årliga kostnaden
i referensfallet till ca 1 100 miljoner kronor eftersom allt dyrare
kraftslag måste utnyttjas. Detta ändrar inte den kostnadsmässiga

Tabell 1.5 Kostnad för olika avveckling alternativ. Elanvändning
132 TWh ir 1997

Berörda block

Grupp 1:
Ol + Rl
Ol + R2
Ol + Bl
Ol + O2
Bl + B2
Bl + Rl

Grupp 2:
Ol +F1
Bl + Fl
Rl + Fl
Rl + R3

Miljone kronor/år
åren 1997-2001

450-550
500-600
400-500
400-500
550-650
650-750

700- 800
900-1000
950-1050
900-1000
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rangordningen mellan alternativen. Däremot skulle kostnads-
skillnaden mellan alternativen öka.

En eletterfrågan på nivån 145 TWh skulle innebära att en av-
veckling av 8 TWh kärnkraft måste ersättas med 8 TWh kolkon-
dens. Någon ytterligare anpassning sker inte av efterfrågan vid
själva avvecklingen i detta fall eftersom priserna redan innun dess
skulle vara på nivån för kolkondens. Kostnaden för avveckling av
8 TWh blir då ca 1 500-2 000 miljoner kronor per ar. Elproduk-
tionskostnaden (marginalkostnaden) skulle bli närmare 30 öre
per kWh. Om priset anpassas till de högre kostnaderna skulle det
öka med 10-15 öre per kWh i förhållande till dagens nivå.

En ökning av bränslepriserna med t ex 50 cc ökar kostnaden
för den tidigarelagda avvecklingen av två reaktorer med ca 200-
300 miljoner kronor per år vid en elefterfrågan på 132 TWh.

Prisförändringar på el har en tendens att dämpa stora förbruk-
ningsvariationer och fungerar därför som en automatisk regula-
tor. För att ny kondensproduktion skall bli lönsam krävs råkraft-
priser på uppemot 30 öre/kWh, en höjning med ca 10-15 öre per
kWh från dagens nivå. Elprishöjningar, kärnkraftsavveckling och
utbyggnad av ny basproduktion är således starkt inbördes beroen-
de.

Skulle i alternativet med en elförbrukning på 132 TWh per år
ett beslut om att avveckla två reaktorer till mitten av 1990-talet
kombineras med beslut att bygga ut ny produktionskapacitet mot-
svarande bortfallet i de två reaktorerna skulle kostnaderna för av-
vecklingen kunna bli högre. Investeringskostnaden för en årska-
pacitet på 8 TWh i kol base rade kondenskraftverk, som är de billi-
gaste alternativen, är ca 10 miljarder kronor. Kostnaden för av-
vecklingen av 8 TWh blir då vid en elefterfråga på 132 TWh ca
1 000-1 200 miljoner kronor per år. Det är ungefär dubbelt så
mycket som det samhällsekonomiskt billigaste alternativet.

Skulle denna ersättningsproduktion istället för kol baseras på
inhemska bränslen skulle motsvarande kostnad bli ca 1 500-
2 000 miljoner kronor per år.

I nedanstående sammanställning redovisas kostnaderna för av-
veckling av två av de minsta reaktorerna till mitten av 1990-talet
under olika förutsättningar.

Man kan också tänka sig kombinationer av olika faktorer som
skulle leda till att kostnaderna adderas till ännu högre belopp.
Under andra förhållanden, t ex minskande elförbrukning eller
mycket låga oljepriser, skulle kostnaderna bli lägre.

Sammanställningen visar att kostnaderna för avvecklingen i
stor utsträckning blir beroende av yttre förhållanden som inte kan
påverkas, t ex olje- och kolpriser och av hur mycket ny kraftpro-
duktion som byggs och vilket bränsle produktionen baseras på.
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Olika antaganden om elförbrukning,
energipriser och kruftutbyggnad.

Kostnad
miljoner kr/ar
aren 1W7-2IMU

A. Grundkulkyl

1. Elförbrukningen blir 132 TWh år 1997
2. Olje- och kolpriserna blir enligt verkets prognos
3. Reaktorerna skulle annars ha avvecklats 2000-20001
4.

B

C

D

E

Ingen ny elproduktion byggs ut

Kol- och oljepriserna blir 50 procent högre än i A.
I övrigt samma som i A.

Ny elproduktion baserad på kol byggs ut motsva-
rande bortfallet av kärnkraft. I övrigt samma som i
A.

Ny elproduktion baserad på inhemska bränslen
byggs ut motsvarande bortfallet av kärnkraft.
I övrigt samma som A.

Elförbrukningen blir 145 TWh år 1997.
Ny produktion byggs.
I övrigt samma som A.

ca 500

700-800

1 000-1 200

1 500-2 000

1 500-2 000

Det måste också understrykas att utvecklingen av elförbruk-
ningen efter år 1996 kan få stor betydelse för kostnaderna. Även
om avvecklingen av två reaktorer till mitten av 1990-talet skulle
klaras utan att nya kraftverk byggs innebär en ökad elförbrukning
efter år 1996 att nya kraftverk måste byggas tidigare än om de 12
reaktorerna behålls.

1.7 Demonstration av ny
elproduktionsteknik

Avvecklingen av två reaktor vid mitten av 1990-talet skulle
som nämnts i det föregående eventuellt kunna ske utan att nya
kondenskraftverk behöver byggas.

I samband med avvecklingen av de övriga reaktorerna kommer
man dock med stor säkerhet att behöva bygga ut elproduktionen
med både kraftvärme och kolkondenskraft.

Elproduktionsteknik i stor och medelstor skala som kan
komma ifråga omfattar främst kolpulvereldning med rökgasre-
ning, atmosfärisk fluidbäddteknik, PFBC-teknik samt kombicy-
kel baserad på kolförgasning eller naturgas. Kolpulvereldning
med rökgasrening och kombicykel med naturgas som bränsle är
idag etablerade tekniker utomlands.

Den atmosfäriska fluidbäddtekniken är under utveckling och
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demonstreras nu i Tyskland och USA. I Örebro uppförs ett kraft-
värmeverk med denna teknik (60 MW el 165 MW värme.)
PFBC-tekniken demonstreras nu i Stockholm. Spanien och USA.
Driftserfarenheter kommer att finnas i början av 1990-talet.
Kombicykel baserad på kolförgasning har demonstrerats på några
håll, främst i USA. Metoden har goda miljöegenskaper och star
på gränsen till kommersiellt genombrott.

Vattenfall studerar tillsammans med andra företag möjlighe-
terna att i demonstrationssyfte bygga ett kolkondensverk i Oxelö-
sund om 300-600 MW el, med idrifttagning tidigast
1994.Småskalig elproduktionsteknik, i form av småskalig kraft-
värme, vindkraft och bränsleceller, bör också demonstreras.

1.8 Energiverkets slutsatser
Statens energiverk har i sitt utredningsarbete utgått ifrån att

ett beslut om vilka två reaktorer som skall tas ur drift baseras pa
kostnaderna för avvecklingen, elproduktionskapaciteten, utveck-
lingen av elanvändningen samt de säkerhetsmässiga aspekterna.
Statens energiverk har inte bedömt säkerhetsaspekterna.

Enligt verkets bedömning är det möjligt att till 1995 respektive
1996 ta två reaktorer, av de tio utredda kombinationerna, ur drift
under förutsättning att elefterfrågan växer långsammare än hit-
tills under 1980-talet. Utbyggnad av ny elproduktion bör påbörjas
i syfte att utveckla, demonstrera och vinna erfarenhet av ny tek-
nik inför senare delen av 1990-talet.

När det gäller behov av att bygga nya kraftverk som ersättning
för den kärnkraftsel som behöver ersättas beror det i första hand
på hur elförbrukningen utvecklas. Under 1986 var den totala el-
förbrukningen 126 TWh exklusive s k avkopplingsbara elpannor
(inkl dessa ca 128 TWh). Elproduktionskapaciteten vid mitten av
1990-talet, då inräknat de befintliga oljekondensverken. räcker
för en elförbrukning på 145 TWh med beaktande av rådande le-
veranssäkerhetskriterier. Om två av de mindre reaktorerna, som
har en sammanlagd produktion på ca 8 TWh per år tas ur drift
skulle alltså den återstående produktionskapaciteten räcka för en
förbrukning på ca 135-140 TWh per år. Detta är ca 10-15 TWh
eller ca 10 % högre än 1986.

Enligt de prognoser verket gjort skulle elförbrukningen
komma att öka långsamt under den kommande 10-årsperioden.
Verket har räknat igenom ett fall då förbrukningen uppgår till
136 TWh år 1997 med alla 12 reaktorerna i drift. Med den prishöj-
ning som blir följden av de högre produktionskostnaderna man
får vid en avveckling av två reaktorer skulle i detta fall elförbruk-

19



ningen dampas och bli 132 TWh ar 1997. Verket har också räknat
pä andra fall. bl a ett där elförbrukningen uppgår till !45 TWh
med tvä reaktorer avvecklade.

All tidigare erfarenhet visaratt långsiktiga prognoser om ener-
giefterfrågan är mycket osäkra. Tio ar måste i det här samman-
hanget betraktas som en läng tid. Med en högre ekonomisk till-
växt och ett mindre effektivt sparande under 10-arsperioden än
vad verket räknat med i grundalternativet skulle elförbrukningen
kunna bli avsevärt högre än 132 TWh. Högre oljepriser än vad
verket antagit, innebär ökad konkurrenskraft för el och skulle
ocksä driva upp elförbrukningen. Lägre ekonomisk tillväxt och
lägre oljepriser skulle verka i motsatt riktning.

En grundläggande utgångspunkt för verket är att en avveckling
av tvä reaktorer inte får leda till elbrist.

Vid beslut att avveckla två reaktorer 1995-% är det därför mot
bakgrund av osäkerheten i den framtida elanvändningen och inför
den fortsatta kärnkraftsavvecklingen nödvändigt med ökad hand-
lingsberedskap och beslut om att demonstrera ny teknik samt att
förberedelse för utbyggnad av ny elproduktion sker. En avgö-
rande svårighet när det gäller utbyggnad är. att det tar förhållan-
devis läng tid att bygga nva kraftverk.

Huvudalternativen enligt våra ekonomiska bedömningar for
utbyggnad av ny basproduktion är koleldade kraftvärmeverk och
kondenskraftverk. För dem är byggtiden minst fyra är. Till det
kommer tid för projektering och statliga tillstånd, som samman-
lagt kan uppgå till flera år. Att bygga oljeeldade gasturbinverk för
att klara topplasten tar 2-3 ar.

Det finns också möjlighet att påverka elanvändningen vid en
avveckling av två reaktorer genom att styra elförbrukningen. Ver-
ket har i sina kalkyler utgått från att priset anpassas till de högre
produktionskostnader (kortsiktig marginalkostnad), som blir
följden av en avveckling och i prognosen räknat att prishöjningen
dämpar ökningen av elförbrukningen. Den stora svårigheten att
basera planeringen på prisstyrning är att det är osäkert vilken ef-
fekt en prishöjning får på elförbrukningen. I denna fråga skall a
andra sidan uppmärksammas att en prishöjning kan få ganska
snabbt genomslag pä den lätt påverkbara elförbrukningen, jäm-
fört med den tid det tar att bygga nya kraftverk.

Enligt verkets bedömning talar mycket för att elförbrukningen
kommer att öka relativt långsamt i framtiden. Detta innebär att
beslut om ny produktion ej skulle behöva fattas i anslutning till
beslutet om att ta två reaktorer ur drift 1995-96. Mot bakgrund
av den osäkerhet som föreligger om när behov av ny produktion
kommer att föreligga samt hur lång tid det tar att få erfarenhet av
ny teknik är det angeläget att man beslutar om att förberedelser
vidtas.
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En viktig utgångspunkt för arbetet är att krafttöretagen vidtar
förberedelser för att snabbt bygga ny kraftproduktion för det fall
elförbrukningen blir större än vad produktionskapaciteten tillå-
ter. För att begränsa kostnaden bör ny produktionskapacitet i
första hand utgöras av kraftvärmeverk.

Verket förutsätter ati det liksom hittills är kraftföretagen som
ansvarar för beslut om när och i vilken omfattning kraftproduktio-
nen skall byggas ut.

Följande förberedelser skulle dä behöva göras:
Teknikutveckling och demonstration inom småskalig kraft-

värme kan ske genom att ett försöks- och demonstrationsprogram
etableras för byggande av småskalig kraftvärme med olika teknik
och olika bränslen för idrifttagning inom 5 år.

Vidare bör kommuner och kraftföretag med möjlighet att
bygga kraftvärme projektera nya anläggningar. På grund av osä-
kerheten om hur mycket kraftvärme som kan byggas eller är eko-
nomiskt möjligt att bygga ut. samt behovet av teknikerfarenhet
inför avvecklingen av de 10 återstående reaktorerna, är det viktigt
att projektering också omfattar viss kondenskraft. Det är angelä-
get att den internationella utvecklingen och erfarenheten avse-
ende storskalig elproduktionsteknik tas tillvara. Lokaliseringen
av de nya kraftverken kan enligt verkets utredning göras utifrån
de alternativ som verket placerat i grupp 1. Efterhand som pro-
jekteringarna är klara underställs de koncessionsnämnden och re-
geringen i sedvanlig ordning. Projektreserven bör omfatta unge-
fär sä stor produktion som den bortfallande kärnkraftproduce-
rade elen representerar.

Förutom projektreserv av basproduktion i kraftvärmeverk och
kondensverk kan kraftföretagen projektera utbyggnad av oljeel-
dade gasturbinverk. Eftersom byggtiden för dem bara är 2-3 år
skapas på det sättet en ytterligare säkerhet för att en avveckling
av två reaktorer inte leder till kapacitetsbrist.

Detta innebär alltså att riksdagen skulle kunna fatta beslut om
avvecklingen med innebörden att två reaktorer tas ur drift vid
mitten av 1990-talet utan att statsmakterna nu tar definitiv ställ-
ning till behovet att bygga ersättningskraftverk. Det finns heller
inget underlag för ett sådant ställningstagande eftersom nya kraft-
verk enligt nu gällande prövningsförfarande först måste prövas
enligt miljöskyddslagen innan regeringen tar slutgiltig ställning.

För den större delen av ett sådant projektarbete kommer det
troligen inte att finnas underlag för en prövning i koncessions-
nämnden förrän tidigast 1989. Då kommer man också att något
säkrare än idag kunna bedöma utvecklingen av elförbrukningen
och därmed också i vilken utsträckning det behövs ny kraftpro-
duktion för att två reaktorer tas ur drift.
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Skulle osäkerheten dä fortfarande vara tor stor för ett definitivt
beslut kan regeringen fatta principbeslut om tillåtligheten för
vissa kraftverk men avvakta ett definitivt beslut om tillstånd att
bygga kraftverken tills behovet är ännu mer manifesterat. På det
sättet skulle tiden från beslut till idrifttagning för t ex ett nytt kon-
denskraftverk kunna reduceras till ca fyra år.

Grundläggande för de här skisserade förberedelserna är vidare
att kraftföretagen successivt anpassar elpriserna till ökade pro-
duktionskostnader. Verket har då i sin grundprognos räknat med
att elpriserna vid en avveckling av två reaktorer skulle öka med 6
öre per kWh till 1997 jämfört med dagens priser. Med 12 reakto-
rer i drift beräknas prisökningen till 2 öre per kwh. Om det skulle
visa sig att elförbrukningen ökar mera än enligt prognosen kom-
mer också produktionskostnaderna och därmed priset att stiga.
På det sättet får man en automatiskt återhållande effekt på elför-
brukningen. Den återhållande effekten kan också bli ganska
snabb eftersom mänga elvärmeabonnenter har s k kombisystem
där man lätt kan växla mellan el och t ex olja om det nuvarande
oljepriset ej stiger kraftigt.

Ett problem med en anpassning av priserna till snabbt ökande
produktionskostnader är att viss elintensiv industri drabbas av
kostnadsökningar med kort omställningstid.

En viktig aspekt av energiverkets utredning är att de förbere-
delser som behöver göras för en avveckling i stort sett är lika för
de alternativ som verket redovisar i grupp 1.

Mot bakgrund av de aspekter som statens energiverk utrett be-
träffande de tio reaktorkombinationer som prövats kan vi konsta-
tera att kombinationer av reaktorerna (Ol, O2, Rl. R2, Bl, B2)
uppvisar de lägsta kostnaderna vid en 5 år förtida avveckling. De
kombinationer av dessa reaktorer där Ol ingår har de lägsta kost-
naderna. Som framgår av tabell 1.5 är dock kostnadsskillnaderna
förhållandevis små mellan alternativen i grupp 1.

Statens energiverk vill understryka vikten av att i samband
med beslut om en avveckling, handlingsberedskapen höjs på så
sätt att demonstration av ny teknik för elproduktion, projektering
av ny elproduktion, åtgärder att styra elefterfrågan samt kontinu-
erlig uppföljning av elanvändningen sker.

22



2 REGERINGENS
UPPDRAG

1987-06-25 gav regeringen statens energiverk i uppdrag att utreda
vissa frågor som sammanhänger med kärnkraftavvecklingens in-
ledning. Se bilaga I. Uppdragets utformning in extenso är följan-
de:

I de utredningar som genomförts inom ramen för energirådets arbete efter
kärnkraftsolyckan i Tjernobyl har inget avgörande kommit fram som ger anled-
ning att tidigarelägga den tidpunkt, år 2010. när kärnkraftsavvecklingen skall
vara helt genomförd. Däremot visar utredningarna att effekterna pä samhället i
hög grad blir beroende av den takt med vilken avvecklingen sker. Av studier
gjorda av energiverket och industriverket om regionala och sysselsättningsmäs-
siga effektet framgår bl a att en avveckling till år 1997 skulle leda till svåra på-
frestningar för delar av den svenska industrin. Påfrestningarna skulle särskilt
drabba regioner med redan i dag betydande arbetsmarknads- och regionalpolit-
iska problem.

I propositionen om vissa utgångspunkter för energisystemets omställning
(prop 1986/87:159) angav regeringen som riktlinje att kärnkraftsavvecklingen in-
leds med att en första reaktor tas ur drift "agon gång under perioden 1993-1995
och en andra reaktor under perioden 1994-19%. En förutsättning härför är att
en säker elförsörjning kan upprätthållas, något som kräver insatser för såväl el-
hushållning som uppförande av nya produktionsanläggningar för el.

Vid valet av de reaktorer som först skall tas ur drift bör. utöver säkerhetsas-
pekterna, beaktas bl a reaktorernas regionala betydelse för kraftproduktionen,
möjligheterna att överföra kraft mellan regioner och de regionala förutsättning-
arna för att minska elanvändningen.

För att snabbt få fram ett underlag i denna och sammanhängande frågor redo-
visade det föredragande statsrådet i prop I986/87:159 regeringens avsikt att upp-
dra åt statens energiverk att senast till den 15 december 1987 ta fram ett sådant.

I underlaget bot Ingå följande punkter:

- en utförlig redovisning av de förhållanden som är väsentliga för val av reakto-
rer och tidpunkter för dessas avställning

- ett antal alternativ beträffande vilka två reaktorer som tas ur drift
- en ekonomisk värdering av alternativen. I samband därmed bör bl a redovi-

sas de samhällsekonomiska och regionala konsekvenserna av olika alternativ
- redovisning av behov att bygga ny kraftproduktion.

Vid genomförande av uppdraget bör statens energiverk samråda med be-
rörda verk och myndigheter.

Enligt direktiven skall ett antal alternativ redovisas beträf-
fande vilka två reaktorer som skulle kunna tas ur drift. Verket
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har valt att bland åtta reaktorer utvälja tio kombinationer av två
reaktorer. Verket belyser konsekvenserna vid avveckling enligt
något av dessa alternativ men har inte sett som sin uppgift att för-
orda något alternativ. Den ordningsföljd i vilken de olika reaktor-
kombinationerna behandlas i texten innebär inte någon rangord-
ning av kombinationer.

Statens energiverk saknar kompetens att bedöma säkerhetsas-
pekterna. Verket har utgått från att det inte går att i dag eller vid
mitten av 1990-talet skilja mellan reaktorerna ur säkerhetssyn-
punkt.

Det tidsmässiga behovet att bygga ny kraftproduktion kan en-
dast i detalj avgöras av kraftbolagen och - när det gäller kraft-
värme - kommunerna. Energiverkets utredning belyser behovets
storleksordning och ungefärliga tidpunkter och typ av kraftpro-
duktion vid nybyggnad.

Koncessioner och drifttillstånd för kärnkraftreaktorerna vari-
erar. Juridiska frågor med hänsyn till eventuella begränsningar i
koncessioner och drifttillstånd behandlas inte av energiverket.
Eventueirefsättning till kraftbolagen behandlades inte heller av
verket.

Verket har samrått med statens kärnkraftinspektion, statens
strålskyddsinstitut, statens naturvårdsverk, statens kärnbränsle-
nämnd, överstyrelsen för civil beredskap, länsstyrelsen i Uppsala
län, länsstyrelsen i Kalmar län. länsstyrelsen i Malmöhus län och
länsstyrelsen i Hallands län. Vidare har samråd skett med Öst-
hammars. Oskarshamns, Kävlinge och Varbergs kommun. Ing-
ivna svarsyttranden återfinns i bilaga 2.

Statens energiverk har tidigare utrett liknande frågor. I "För-
tida avveckling av Barsebäcksverket", statens energiverk
1986:11, utreddes en omedelbar veckling av två reaktorer i Barse-
bäck. I PM 1987-03-30 "Urdrifttagning av vissa kärnkraftblock"
utredde verket översiktligt avveckling år 1993 och 1996 av två
kärnkraftreaktorer i sex olika kombinationer.
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3 UTGÅNGSPUNKTER

3.1 Metodik
Statens energiverks utgångspunkt har varit att avvecklingen av

två kärnkraftreaktorer vid mitten av 1990-talet skall genomföras
till lägsta samhällsekonomiska kostnad. Fördelarna med kärn-
kraftavvecklingen i form av minskade risker har inte kunnat vär-
deras. En kvantifiering har skett av kostnaderna för elproduk-
tion, tidigarelagd rivning av kärnkraftverk, och anpassning i in-
dustri- och hushållssektorn samt av miljökostnaderna. Sysselsätt-
ning i kärnkraftkommunerna och beredskapsfrågor har belysts
kvalitativt.

Kraftbolagens företagsekonomiska perspektiv kan leda till
andra slutsatser än verkets t ex vad gäller behovet av ny produk-
tionskapacitet och lämpliga tidpunkter för dess idrifttagning.
Energiverket har inte sett som sin uppgift att göra företagseko-
nomiska analyser utan har behandlat utredningsuppdraget ur ett
strikt nationalekonomiskt perspektiv.

I kapitlen 4-9 följs en huvudlinje vad gäller elefterfrågans och
bränsleprisernas utveckling samt omfattningen av kärnkraftav-
vecklingen till mitten av 1990-talet. I kapitel 10 görs en känslig-
hetsanalys av dessa faktorer.

3.2 Säkerhetsfrågornas
behandling

I rapporten från Expertgruppen för kärnsäkerhet och miljö
"Efter Tjernobyl. Konsekvenser för energipolitik, kärnsäkerhet,
strålskydd och miljöskydd" Dsl 1986:11 kom statens kärnkrafts-
inspektion till slutsatsen att olyckan i Tjernobyl inte gav anled-
ning till att ompröva den tekniska riskbilden vad gäller haverier i
svenska reaktorer.

Säkerheten att förebygga svåra härdhaverier bedömdes ha
ökat vid de svenska reaktorerna under de senare åren. I det
svenska reaktorsäkerhetsarbetet räknar man trots detta med att
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sådana haverier inklusive härdsmälta skulle kunna inträffa. År
1985 färdigställdes stenfiltret FILTRA för Barsebäcks två reakto-
rer. Genom filtrerad tryckavlastning av reaktorinneslutningen
beräknas 99,9 % av alla radioaktiva ämnen i härden (utom ädel-
gaser) kunna omhändertas i filtret. Efter Tjernobylolyckan har
byggandet av filtrerad tryckavlastning med vattenskrubber och
andra förstärkningar av skyddet mot utsläpp påskyndats för de
övriga 10 reaktorerna. Åtgärderna beräknas vara genomförda un-
der 1988.

Vissa händelseförlopp med extremt låg sannolikhet, s k restris-
ker, behöver enligt SKI och SSI inte beaktas vid utformningen av
de utsläppsbegränsande åtgärderna vid de svenska kärnkraftver-
ken. Till restriskerna hör plötsliga brott på reaktortankar, seis-
miska risker och andra händelser såsom flygplansstörtningar,
stora bränder, ett stort antal samtidiga fel i olika redundanta sä-
kerhetssystem, sabotage och krigshandlingar. Enligt SKIs sam-
lade bedömning är restriskerna mycket låga vid de svenska reak-
torerna, samtidigt som sannolikheten är svår att kvantifiera i
många fall, särskilt vad gäller mänskligt felhandlande.

Statens kärnkraftsinspektion har i sitt yttrande till energiver-
ket, se bilaga 2, bl a framfört följande:

Det är omöjligt att idag ge en rangordning för säkerheten hos anläggningarna
om t ex tio år. Vägledande resonemang bör kunna föras och ingå såsom en faktor
i planeringen. Avvecklingsplanen måste dock kunna anpassas med hänsyn till er-
farenheter som kan göras vid icke förutsebar framtida tidpunkt.

De angivna förhållandena innebär att säkerhetstekniska analyser inte kan
vara en dominerande grund för att placera kärnkraftblocken i turordning i en
avvecklingsplan. Däremot bör säkerhetsöverväganden ingå i de överläggningar
som görs för att utforma en sådan plan.

Sådana säkerhetsöverväganden kan alltid belysas med befintliga säkerhetsa-
nalyser.

Avvecklingen av ett eller flera verk kan ha en inverkan på säkerheten. Nedan
ges några överväganden värda att beakta.

En försvagning av produktionsapparaten kan leda till förhöjt antal nätstör-
ningar. Antalet nätstörningar har en betydelse för säkerheten på kärnkraftver-
ken. En ökning av frekvensen för nätstörningar påverkar direkt bidraget till
trcrd«kada för de missödessekvenser som startar med elbortfall som inledande
händelse.

En femfaldig ökning av antalet nätstörningar gör nätbortfallssekvenser till det
dominerande bidraget för en möjlig härdskada. En femfaUJig ökning av stör-
ningssekvensen ger ett varierande bidrag 'ill härdskadefrekvensen från anlägg-
ning till anläggning. Ökningen kan bli upp till 8(MH) % mot nuvarande andel.

Det är därför väsentligt ur kärnsäkerhetssynpunkt att avvecklingen koordin-
eras med andra åtgärder för elförsörjningen så att nätavbrottsfrekvensen inte till-
låts öka kraftigt.

Statens strålskyddsinstitut har i sitt yt'rande till energiverket,
:e bilaga 2, bi a framfört följande:
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När det däremot gäller konsekvenserna av en mycket allvarlig kärnkraftso-
lycka, skiljer sig Barsebäcksverket från de övriga pä grund av sitt läge nära stora
befolkningscentra och närheten till Danmark och kontinenten. Betydelsen därav
är emellertid svår att bedöma eftersom risken för mycket allvarliga olyckor, där
de konsekvenslindrande systemen inte skulle fungera, anses vara utomordentligt
liten. Konsekvenserna vid olyckor är sinsemellan i stort sett likartade för de öv-
riga tre svenska kärnkraftverken.

Statens energiverk saknar kompetens att bedöma säkerhetsfrå-
gorna. De behandlas följaktligen inte vidare i denna utredning.

Energiverket vill dock peka på två frågor i detta sammanhang:
befolkningstäthet kring de svenska kärnkraftverken och kärn-
kraftverk i våra grannländer. Befolkningstätheten runt de
svenska kärnkraftverken är följande:

Barsebäck
Forsmark
Oskarshamn
Ringhals

Antal boende

10 km

8000
<1 000

1 500
6300

inom givet avstånd

30 km

1 300 (KM)
17 000
28 000
64 000

50 km

2 200 000
50 000
80 000

340 000

Från Barsebäck till Köpenhamn är avståndet ca 30 km. Från
Forsmark till finska fastlandet är avståndet ca 200 km. Från Os-
karshamn till sovjetiska kusten är avståndet ca 300 km. Från
Ringhals till Nord Jylland är avståndet ca 100 km och till sydnorge
ca 200 km.

I norra Europa finns fler kärnkraftverk än de 12 svenska reak-
torerna.

I Finland finns två kokarvattenreaktorer i Olkiluoto nära Åbo
och två tryckvattenreaktorer i Lovisa, öster om Helsingfors. I
Sovjetunionen finns ett tiotal reaktorer relativt nära Sverige. I
Murmansk finns fyra tryckvattenreaktorer, i Leningrad fyra gra-
fitmodererade reaktorer av Tjernobyltyp. I Ignalina i östra Lett-
land finns också två grafitmodererade reaktorer. I Zarnowiec på
polska östersjökusten uppförs två sovjetiska tryckvattenreakto-
rer. I Greifswald i norra Östtyskland finns kärnkraftverket Bruno
Leuschner med fyra sovjetiska tryckvattenreaktorer. I norra
Västtyskland ligger längs Elbes nedre lopp kärnkraftverken
Brunsbuttel, Brokdorf, Stade och Krummel. Se figur 3.1

Efter avvecklingen av den svenska kärnkraften kominer troli-
gen ett 25-tal utländska reaktorer att vara i drift relativt nära Sve-
rige.
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Figur 3.1 Kärnkraft-
verk i Nordeuropa

SOVJETUNIONEN

1ANP

3.3 Bränsleprisernas utveckling

Råolja

Råaoljepriset har fluktuerat mycket kraftigt sedan början av
1970-talet. Krig och kriser var bidragande orsaker till prischock-
erna 1973-74 och 1979-80.

Fram till den andra oljekrisen svarade de oljeproducerande
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länderna inom OPEC för cirka 50 % av världens produktion av
råolja. Detta visas i figur 3.2. Prisnivån efter 1979 blev så hög att
OPEC tappade marknadsandelar till andra oljeproducerande län-
der, där produktionen stimulerats av de höga priserna. OPECs
produktion halverades mellan 1979 och 1985. Produktionen inom
OPEC är idag så låg att flertalet medlemsländer har statsfinansi-
ella problem.

Figur 3.2 Pris på rå-
olja och OPECs an-
del av råoljeproduk-
tionen.

^=r 4KABIAN LI&W

I en situation med betydande överkapacitet och ekonomiska
problem är samverkan inom OPEC-kartellen komplicerad. Orga-
nisationen är dessutom delad i två läger. De länder som har
mindre oljereserver önskar ett högt pris det närmaste decenniet
för att få ut mesca möjliga av sina oljetillgångar. Länderna med
stora reserver, Saudi Arabien, Kuwait m fl, önskar istället en mo-
dererad prisnivå så att inte oljeersättningen drivs för långt.

Den stora överskottskapaciteten talar emot kraftiga oljepris-
höjningar under 1990-talet.

Utvecklingen på längre sikt ser däremot något annorlunda ut.
Användningen av olja sker idag främst inom OECD och statshan-
delsländerna. De påvisade tillgångarna av råolja är istället kon-
centrerade till OPEC-länderna, vilket framgår av figur 3.3. På
sikt kommer därför OPECs marknadsandelar att öka igen om inte
ett flertal betydande oljefält upptäcks utanför OPEC. Det är där-
för troligt att priset på råolja på längre sikt återigen stiger till
högre nivåer.
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tigur 3.3 Fördelning
av världens påvi-
sade reserver av rå-
olja 1986.

&/RIGA
(RÄNDBK

O6CP

crec

Kol
Priset på kol påverkas av priset på råolja, men följsamheten

är långt från fullständig. Fram till första oljekrisen tappade kolet
marknadsandelar i världens energiförsörjning. Prishöjningarna
på råolja 1973-74 och 1979-80 medförde att även kolpriset steg,
men långt ifrån lika mycket. Kolets konkurrenskraft förbättrades
därmed avsevärt i och med oljekriserna. Trots prisfallet på råolja
1986 är kolet fortfarande klart konkurrenskraftigt.

Kolmarknaden består av ett stort antal köpare och säljare.
Bland dessa finns inte någon dominerande aktör. Till skillnad från
oljemarknaden finns det ingen kartell som av egen kraft kan på-
verka priset. Utbudet av kol från länder med låga brytningskost-
nader fortsätter att öka. Dagens situation på världsmarknaden
kommer troligen att bestå en längre tid, vilket ger relativt låga
priser.

Kostnaderna för att frakta kolet utgör en betydande del av pri-
set för importerat kol. Marknaden för oceanfrakt av kol är idag i
obalans, vilket ger låga fraktkostnader. En skrotning av tonnaget
i sinom tid ger högre fraktkostnader, vilket kommer att ge en pris-
ökning på importerat kol, möjligen under andra halvan av 1990-
talet.
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Antaganden om framtida priser.

Bedömningarna av marknaderna för råolja och kol kan sam
manfattas i antaganden om hur bränslenas priser kommer att ut-
vecklas. Observera att kortsiktiga störningar, som t ex krisen i
persiska viken sommaren 1987, mycket väl kan före komma som
fluktuationer kring den antagna trenden. De prisbanor som visas
i figur 3.4 avser enbart antaganden om de långsiktiga förändring-
arna.

Figur 3.4 Antagande
om framtida im-
portpriser på råolja
och kol (1986 års pen-
ningvärde).

50

10

W6 1990 ZÖÖ5 ZOIO

Vid generering av el inom det svenska energisystemet används
idag bränslena lätt eldningsolja (Eol), tung eldningsolja (Eo5)
och kol. Eol och Eo5 framställs genom raffinering ur råolja. Pris-
erna på råolja och kol i figur 3.4 kan därmed översättas till de
bränslepriser kraftverken får betala. Kraftverkens priser framgår
av figur 3.5.
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Kr/Qd

Figur 3.5 Antagande
om framtida bräns-
lepriser för kraftverk
(1986 års penning-
värde}.
(10 krIGJ = 3,6
örel kWh)

10

We

3.4 Miljökrav
I Tjernobyl-utredningen angav statens naturvårdsverk föl-

jande utsläppskrav för nya kondenskraftverk:

Dagens krav Nya krav

Svavel, gS/MJ bränsle
Kväve, gNO,/MJ bränsle

0,05
0,10

0,03
0,05

De nya kraven överensstämmer med de krav som naturvårds-
verket föreslagit i sin utredning "Aktionsplan 87 mot luftförore-
ningar och försurning".

De nya kraven innebär att avsvavling och denitrifiering (rening
av rökgaser från kväveoxider) antas ske. Utsläppen har beräknats
såväl med idag gällande krav som de nya, föreslagna kraven.

För kraftvärmeverk i kommunernas fjärrvärmesystem har de
mildare kraven 0,05 g S/MJ bränsle och 0,10 g NOX/MJ bränsle
tillämpats, vilket förutsatt avsvavling och denitrifiering vid kol-
eldning. För industriellt mottryek har antagits att inga extra re-
ningsåtgärder vidtas utöver dagens.
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3.5 Kärnkraftawecklingens takt
Vid beräkningarna av kostnaderna för att ta två reaktorer ur

drift i mitten av 1990-talet har verket jämfört med ett referensal-
ternativ, där alla tolv reaktorer avvecklas i jämn takt under peri-
oden 2000-2010.

I uppdraget har angetts som riktlinje att kärnkraftavvecklingen
inleds med att "en första reaktor tas ur drift någon gång under peri-
oden 1993-1995 och en andra reaktor under perioden 1994-1996".
Av praktiska skäl har verket vid beräkningarna tvingats välja ett
bestämt år för respektive reaktor och då utgått från fallet att en
reaktor tas ur drift 1995 och ytterligare en reaktor 19%. d v s att
10 reaktorer återstår f r o m 1997. Det har vidare antagits att om
de två reaktorerna inte hade tagits ur drift 1995 respektive 1996
så hade de tagits ur drift 2000 respektive 2001. Sedan de två reak-
torerna avvecklats 1995 och 19% sker således ett uppehåll i av-
vecklingen till år 2002. Under perioden 2002-2010 antas de kvar-
varande 10 reaktorerna avvecklas i jämn takt. Det innebär att ver-
ket räknat på ett fall där avvecklingen av två reaktorer tidigare-
läggs 5 år. Se figur 3.6

Energiverkets beräknande kostnader för avveckling gäller
alltså inte den totala kostnaden för avveckling av alla svenska re-
aktorer.

Under perioden 1988-2010 skulle i referensalternativet pro-
duceras ca 1 170 TWh kärnkraft. Vid avveckling av två reaktorer
vid 1990-talets mitt blir i verkets scenario bortfallet ca 3-5 9c.

K&NKRAFT

Figur 3.6 Olika alter-
nativ för avveck-
lingen av kärnkraf-
ten VXK 2010
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Statens energiverk utredde 1986 en omedelbar avveckling av
bägge reaktorerna i Barsebäck. Med omedelbar avveckling för-
stods då avveckling till omkring år 1990. En sådan avveckling för-
svårades p g a överföringsbegränsningar i kraftöverföringen från
mellansverige och p g a att tiden inte skulle räcka till för att ta ny
kraftproduktion i drift i Sydsverige. En avveckling till mitten av
1990-talet ger iiu för nätutbyggnad och utbyggnad av ny kraftpro-
duktion.

Kraftsam har i "Strategi för Sveriges elförsörjning 1987-2010".
oktober 1986. studerat två tänkbara tidplaner jfr Figur 3.6:
Alt 1 Ersättningen av kärnkraften inleds år 2005 och ge-

nomförs i sin helhet under perioden 2005-2010.
Alt 2 Första kärnkraftverket tas ur drift strax före år

2000. Därefter tas ett block ur drift ungefär varje år
så att ersättningen är genomförd år 2010.

Statens vattenfallsverk har i sin anslagsframställning för bud-
getåret 1988/89, augusti 1987. redovisat sin strategi när det gäller
avställning av kärnkraftaggregat. Avställning av kärnkraftaggre-
gaten skall enligt vattenfall ske så sent som möjligt så att påfrest-
ningarna blir så små som möjligt. Vattenfall ansluter sig närmast
till KRAFTSAMS alternativ 1, d v s en avveckling under peri-
oden 2005-2010. Se figur 3.6.
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4 ELPRODUKTION VID
MITTEN AV 1990-TALET

4.1 Vattenkraft

Nuläge och förändringar fram till 1995
Vattenkraftsproduktionen under medelår uppgår till ungefär

63 TWh om man baserar beräkningen på vattenföringen åren
1940-1970. Vattenföringen varierar kraftigt och skillnaden mel-
lan våtår och torrår brukar anges till i storleksordningen +20 %
d v s i intervallet 50-75 TWh. 1985 var ett vått år med 70 TWh
vattenkraftsproduktion. År 1982 stod vattenkraften för endast
54 TWh.

Av medelårets 63 TWh produceras ca 60 TWh i 197 kraftsta-
tioner med effekter på minst 10 MW. Resterande 3 TWh produc-
eras i ca 800 kraftstationer med effekter i inter/allet 1,5-10 MW.
Av de mindre är flertalet belägna i mellansverige.

Riksdagen antog år 1985 en utbyggnadsplan för vattenkraften
vars målsättning är att till år 1995 öka medelårsprouuktionen av
vattenkraft till 66 TWh. Planen omfattar ca 115 namngivna pro-
jekt som tillsammans kan ge ca 3 TWh. Effektiviseringsvinster,
nya minikraftverk och, i mindre omfattning, ändrade vattenhus-
hållningsbestämmelser beräknas ge ytterligare 0,8 TWh.
2,5 TWh skulle behöva realiseras av dessa 3,8 TWh för att målet
66 TWh skall nås.

Fyra nybyggnadsprojekt i Råne älv, motsvarande 273 GWh,
som ingick i vattenkraftplanen har dock förhindrats i och med till-
komsten av den nya naturresurslagen, då älven undantogs från
vattenkraftutbyggnad. 57 GWh i Hamre och 119 GWh i Edänge,
har avslagits av regeringen.

Statens energiverk har nyligen följt upp utbyggnadsplanen1'.
Härav framgår följande.

Hittills idrifttagna projekt motsvarar 236 GWh/år. Dessutom
har 67 GWh utanför planen kommit i drift. Tillstånd finns för en

0 utbyggnad av ytterligare 630 GWh. Därav beräknas ca 550 GWh
byggnad aTvaaentraf-' v a r a färdigställda senast år 1990, då alltså totalt ca $00 GWh vat-
ten. 1987-08-31 tenkraft bör ha tillkommit.

35



Tillstånd har sökts för ytterligare 617 GWh och ansökningar
planeras för 338 GWh. Projekt motsvarande 755 GWh är att be-
trakta som oklara, och beräknas inte komma till stånd före år
1995.

Inlämnade och planerade ansökningar motsvarande 427 GWh
avser kontroversiella projekt och det är omöjligt att bedöma ut-
gången av tillståndsprövningarna. Dessa drar med säkerhet ut på
tiden. På grund av de långa projekterings- och byggtiderna för
vattenkraftprojekt är det dock inte troligt att mer än något en-
staka projekt skulle kunna genomföras till år 1995.

Beträffande de relativt okontroversiella projekten så står de
för 350 GWh av de inlämnade ansökningarna. Om positiva beslut
fattas relativt snabbt har projekten tidmässigt förutsättningar att
vara klara till 1995. Om också planerade ansökningar behandlas
snabbt finns förutsättningar att ytterligare 175 GWh i relativt
okontroversiella projekt skulle kunna bli klara. Totalt innebär
detta dock att högst ca 1,3 TWh av vattenkraftplanens förutsedda
2.5 TWh skulle kunna färdigställas till år 1995.

Ett projekt som inte är inkluderat i vattenkraftplanen håller f n
pä att byggas ut. Ansökningar har lämnats in för tre projekt och
i ytterligare tre fall planeras ansökningar. Totalt kan projekten
utanför planen ge 86 GWh.

Statens energiverk utreder för närvarande möjligheterna att
genom effektiviseringsåtgärder förbättra verkningsgraden i be-
fintliga vattenkraftverk. Flertalet åtgärder blir mycket dyrbara
och blir aktuella att genomföra först när marginalkostnaden för
att producera elkraft motsvarar kostnaden för kolkondensbase-
rad elproduktion.

I utredningen om effektivisering av vattenkraften detaljstud-
eras Ljusnan. Minskade friktionsförluster i vattenvägarna, mins-
kade maskinförluster och optimal fördelning av vattenföringer.
mellan aggregaten i fleraggregatsstationer kan alla bidra till effek-
tiviseringspotentialen.

Med kolkondenspriser på uppemot 30 öre/kWh blir det möjli-
gen också lönsamt att bygga ut flera befintliga anläggningar för
att bättre ta tillvara vårflodens vattenöverskott. Därigenom kan
ytterligare energi erhållas.

Sammanfattningsvis kan sägas att av de utbyggnader som ingår
i vattenkraftplanen beräknas 800 GWh vara färdiga till år 1990.
Det är osannolikt att mer än 1 300 GWh skulle finnas tillgängliga
år 1995. Ytterligare 200 GWh har dock beräknats tillkomma ge-
nom effektiviseringar, och genom tillkomsten av minikraftverk
och genom projekt utanför vattenkraftplanen. I prognosen för
lv'95 års elproduktion har verket därför antagit att vattenkraften
står för 64,5 TWh, jfr punkt 4.10.
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Effektutbyggnader söder om snitt B-B

Möjligheten att transitera kraft från Norrland kan komma att
begränsas av överföringskapaciteten i det s k snitt B-B, en linje
snett genom Sverige ungefär mellan Enånger och Särna. Det finns
därför skäl att se speciellt på möjligheterna till ökad vattenkraf-
tutbyggnad söder om detta snitt.

Enligt utbyggnadsplanen för vattenkraft bör 51 stationer söder
om snitt B-B kunna byggas ut eller byggas om.

Totalt kan projekten ge 1 080 GWh, varav 351 GWh från nya
kraftverk. Tio projekt, motsvarande 91 GWh. är redan genom-
förda och för ytterligare nio projekt, 200 GWh. finns tillstånd att
bygga ut.

Ansökningar finns för ytterligare 321 GWh, och för 83 GWh
planeras ansökningar. Endast två av de tolv ansökningarna avser
nybyggnader. Av sex planerade ansökningar avser bara en ny-
byggnation. Då ombyggnader i allmänhet är mindre kontroversi-
ella än nybyggnader, finns det ganska goda förutsättningar att de
planerade och ansökta projekten kommer till stånd.

För projekt motsvarande 328 GWh är läget osäkert. De oklara
projekten är huvudsakligen nybyggnader.

Omständigheterna kring inlämnade och planerade ansök-
ningar söder om snitt B-B tyder på att det är troligt att merparten
av vattenkraftplanens projekt kommer att genomföras. Ett ener-
gitillskott på 291 GWh bör vara säkerställt i södra Sverige till år
1990. År 1995 kan vattenkraftstillskottet uppgå till ca 640-
700 GWh, motsvarande ca 200 MW. Av det totala tillskottet år
1995 skulle alltså ungefär hälften produceras i anläggningar söder
om snitt B-B.

Projektering av outbyggda älvar

Det anses tekniskt möjligt att bygga ut den svenska vattenkraf-
ten till en produktion av 130 TWh, från nuvarande ca 63 TWh.
Den ekonomiska potentialen för utbyggnad är väsentligt mindre,
för närvarande ca 25 TWh till totalt ca 88 TWh.

Större delen av de ekonomiskt möjliga utbyggnaderna hänförs
dock till de fyra outbyggda älvar som enligt naturresurslagen skall
bevaras orörda. Det har dock inte varit avsikten att för all framtid
förhindra energipolitiska beslut om elproduktionens sammansätt-
ning. I propositionen innehållande lagförslaget (NRL) anför
nämligen bostadsministern:
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Truts den osäkerhet som även fortsättningsvis kommer att råda
beträffande vattenkraftens roll i energiproduktionssystemet på
längre sikt i samband med avvecklingen av kärnkraften, anser jag
att en uppräkning av de älvar och älvsträckor som bör undantas
från vattenkraftsutbyggnad bör ske i NRL. Detta föregriper själv-
fallet inte kommande riksdagsbeslut om vattenkraftens roll i den
svenska energiförsörjningen (energiverkets kursivering). Riksda-
gen är nämligen när som helst, t ex när man nästa gång tar ställ-
ning till energipolitiken, oförhindrad att ompröva tidigare beslut.
Jag kan inte heller se att det skulle innebära någon praktisk skill-
nad att göra en ändring i NRL jämfört med att ändra riktlinjerna
i den fysiska riksplaneringen och i vattenlagen så som skett i fråga
om Bure älv och Edänge i Mellanljusnan.

Riksdagen har senare avslagit förprojektering av outbyggda äl-
var

Kärnkraftens effektivisering
De antaganden och beräkningar som gjordes ursprungligen för

det svenska kärnkraftsprogrammet gav som resultat en årlig pro-
duktion på ca 58,5 TWh. Beräkningarna baserades på en energi-
tillgänglighet på ca 70 %. Tillgänglighetsantagandet har senare
höjts till ca 77 % för tryckvattenreaktorer och till ca 82 % för ko-
karreaktorer. Den genomsnittliga faktiska energitillgängligheten
under åren 1982-1986 har varit högre, ca 83 %. Den möjliga år-
liga produktionen blir med den tillgängligheten ca 70 TWh. Med
de effekthöjningar på totalt ca 250 MW som planeras bli genom-
förda de närmaste åren ökar den möjliga produktionen till ca
72 TWh.

På grund av variationerna i elefterfrågan, som resulterar i låga
kraftvärden under sommarhalvåret, är det dock inte ekonomiskt
lönsamt att ladda reaktorerna så att den maximala produktionen
uppnås. Laddningen görs så att reaktorns produktionskapacitet
avtar långsamt under några veckor inför varje revision (s k coast-
down drift). Med en stigande elefterfrågan kommer perioderna
med minskande produktion att kortas ned successivt. Produk-
tionsbortfallet på grund av coast-down drift beräknas till ca 4 å
5 TWh för närvarande och till ca 2 å 3 TWh vid mitten av 1990-
talet.

Den faktiska produktionen under år 1986 uppgick till 67 TWh.
I långsiktiga tillgänglighetsbedömningar måste även risken för

mer långvariga reparationsperioder beaktas. Några sådana har
hittills inte behövts för de svenska reaktorerna bortsett från
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Ringhals 2 som lör närvarande måste köras med 20 % reducerad
effekt. Orsaken till detta är problem med ånggeratorerna. Beslut
har fattats att dessa skall bytas under år 1989.

Utgående från dagens kunskap beräknas elproduktionen med
kärnkraft uppgå till ca 65-68 TWh vid mitten av 1990-talet. Där-
vid har antagits att coast-down driften uppgår till ca 2-3 TWh
samt att tillgängligheten är den samma som genomsnittet för åren
1982-1986. Vidare finns en marginal på ca 2-4 TWh för mer lång-
variga reparationer. I beräkningarna längre fram i utredningen
har produktionen antagits uppgå till 65,0 TWh per år, jfr punkt
4.10.

4.3 Kraftvärme
I dag kan drygt 6 TWh mottryckskraft per år produceras i de

svenska kraftvärmeverken. Denna siffra avser den tekniskt möj-
liga produktionen med hänsyn till värmeunderlagen. Då billigare
värmeproduktion t ex avfallsförbränning, värmepumpar och
fastbränsleeldade hetvattencentraler begränsar den ekonomiskt
motiverade produktionen producerades t ex år 1986 endast
3,2 TWh mottryckskraft.

Utöver mottrycksproduktionen kan flera kraftvärmeverk pro-
ducera kondenskraft och returkylarkraft. Totalt kan kraftvärme-
verken generera mellan 6 och 7 TWh el, utöver mottryckskraf-
ten, vid optimala tekniska förhållanden.

Fram till år 1995 bedömer statens energiverk att en viss ökning
kommer att ske av den tekniskt möjliga mottrycksproduktionen.
Från 1985-års möjliga mottryckskraftproduktion på 6,3 TWh kan
produktionsförmågan komma att öka till strax under 7 TWh per
år omkring år 1995. Förändringen beror dels på nya kraftvärme-
verk och dels på en viss ökning av fjärrvärmeunderlagen (se vi-
dare statens energiverks rapport "Kraftvärme -87").

ÅF-Energikonsult har på statens energiverks uppdrag gjort en
utredning som bl a behandlar den tekniska statusen för vissa be-
fintliga oljeeldade kraftvärmeverk (se bilaga 3).

Stockholm Energi har påbörjat byggandet av två PFBC 200-
enheter i Värtan. Detta nya kraftvärmeverk ska kunna producera
130 MW mottryckskraft. I Göteborg kommer att installeras en
14 MW turbin i GRAABs avfallsförbränningsanläggning i östra
Göteborg. Idrifttagning planeras till år 1989. Karlstad Energiverk
har köpt en 17 MW ångturbin för installation i ett nytt kraftvär-
meverk som avses tas i drift år 1990. I Hallsberg har Vattenfall
byggt ett kraftvärmeverk på ca 5 MW el. Detta verk planeras
komma i drift under år 1987.
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I ett flertal kommuner utreds för närvarande framtida kraftvär-
meverk. Några av de största projekten är Nynäshamnskombina-
tet på ca 70 MW el netto, nytt stort kraftvärmeverk i Göteborg
på 300-500 MW el, Sydkrafts planer på ett kraftvärmeverk i
Malmö på 250 MW el (300 MW el vid kondensdrift). Uppsala
Kraftvärmeverk AB planerar att göra en förprojektering av en
tillbyggnad till det befintliga kraftvärmeverket för att höja den
maximala effekten till ca 375 MW el. Norrköping utreder möjlig-
heterna att bygga ett nytt kraftvärmeverk på 150-250 MW el för
idrifttagning under 1990 talet.

Investeringskostnaden för nya koleldade kraftvärmeverk i
storleksordningen 50 MW e! och 100 MW värme bedöms till ca
9 000 kr/kW el. Den rörliga produktionskostnaden för ett nytt så-
dant verk med såväl svavel- som kväveoxidrening bedöms till ca
7 öre/kWh el (vid ett kolpris om 300 kr/ton).

Total produktionskostnad bedöms till mellan 20 och
33 öre/kWh el beroende på vilket värde man sätter på hetvattnet.
I fallet ovan krediterar vi för mellan 100 och 0 % av värmeeffek-
ten i en koleldad hetvattencentral.

Ett naturgaseldat kombikraftvärmeverk om 50 MW el och
50 MW värme bedöms ha en investeringskostnad på ca
4 500 kr/kW el. De rörliga kraftproduktionskostnaderna för ett
sådant verk bedöms till ca 13 öre/kWh vid ett naturgaspris på
10 öre/kWh. De totala produktionskostnaderna bedöms til! 27-
30 öre/kWh el beroende på hetvattenvärdet vid värmeeffektkre-
ditering mellan 100 och 0 % för en naturgaseldad hetvattencent-
ral.

Enligt statens energiverks prognoser kommer medelmargi-
nalpriserna på kraftbörsen under vintertid, efter avveckling av en
reaktor år 1995 och en år 1996, att hamna mellan 20 och
28 öre/kWh beroende på elanvändningen. Detta innebär att
kraftvärmeverk med goda lokala förutsättningar kan bli lön-
samma att taga i drift kring år 1995 om två kärnkraftverk avveck-
las.

En stor del av nuvarande basproduktion för fjärrvärme bygg-
des i början av 1980-talet. Detta gäller framför allt fastbränsleel-
dade hetvattenpannor och eldrivna värmepumpar. Flera av dessa
anläggningar bör ha uppnått en sådan ålder kring år 2000 att de
är mogna för utbyte eller omfattande renovering. Ett eventuellt
kraftvärmeprojekt i ett fjärrvärmesystem med sådan basproduk-
tion kan då räkna med hög värmeeffektkreditering, vilket kraftigt
gynnar lönsamheten.

Fram till år 1995 räknar vi med en viss ökning av den möjliga
mottrycksproduktionen i kraftvärmeverk beroende på viss ut-
byggnad av anläggningarna på platser med gynnsamma lokala för-
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hållanden samt viss ökning av värmeunderlagen. Den totalt möj-
liga mottrycksproduktionen i kraftvärmeverk skulle då bli ca
6,8 TWh el. Den samhälls- och företagsekonomiskt lönsamma
produktionen förväntas d^ck * od ^ bli mellan 4 och 5 YWn ei.

4.4 Industriellt mottryck
Industriell mottrycksproduktion har förekommit inom indust-

rin sedan början av 1940-talet. Utvecklingen sedan dess framgår
av figur 4.1.

Figur 4.1 Utveckling
av industriell mott-
rycksproduktion av
el

Den industriella mottrycksproduktionens andel av kraftpro-
duktionen har i regel varit 4-5 % men har de senare åren sjunkit
till 2-3 %. Den största mottrycksproduktionen i absoluta tal in-
träffade år 1979 och uppgick till 4,3 TWh.

År 1986 var mottrycksproduktionen ca 3 TWh. Enligt energi-
verkets beräkningar förväntas för åren 1987 och 1988 en mot-
trycksproduktion på ungefär samma nivå. Den tekniska kapacite-
ten med befintlig turbineffekt och möjlig utnyttjningstid är 4-5
TWh/år, jfr punkt 4.10.

Idag finns ca 70 mottrycksturbiner. Den installerade effekten
är totalt ca 930 MW varav ca 800 MW finns inom massa- och pap-
persindustrin. Mer än 90 % av den årliga mottrycksproduktionen
sker inom denna bransch.

Mottrycksturbinernas storleksfördelning framgår av följande
tabell.
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Tabell 4.1 Storleksfördelning för industriella mottryrksturbiner

av antalEffekt MW

0- 5
6-10

11-15
16-20
21-25
26-30

%

28
19
26
15
6
3

46-60 1,5

Summa 100,0

Turbinernas medeleffekt är ca 14 MW. Nästan hälften av alla
befintliga mottrycksturbiner har installerats efter år 1970. Den in-
stallerade effekten av kondensturbiner inom industrin uppgår till
ca 200 MW.

Som bränsle för mottrycksproduktionen används i första hand
avlutar, i andra hand övriga interna bränslen, olja och en obetyd-
lig andel kol.

Oljeandelen inom industriell mottrycksproduktion var enligt
SCBs bränslestatistik år 1985 (l.kv) 35 % och år 1986 (l.kv)
34%.

Två projekt finns beträffande nyanläggning av gaseldade kom-
bicykelanläggningar (gasturbin, avgaspanna, ångturbin) vid Pa-
pyrus AB, Mölndal och Perstorp AB, Perstorp. Anläggningen vid
Papyrus AB planeras för en eleffekt av ca 8 MW och en värmeef-
fekt av ca 40 MW och anläggningen vid Perstorp AB för ca
20 MW el och 50-60 MW värme. Vid Papyrus AB är Vattenfall
partner och vid Perstorp AB Sydkraft. Projekten är ännu på ut-
redningsstadiet.

Trots en teknisk kapacitet på 4-5 TWh per år är den nuva-
rande faktiska mottrycksproduktionen endast 2,5-3 TWh per år.
Detta beror på rådande el- och bränslepriser, som inte gör mott-
rycksproduktionen tillräckligt lönsam.

Vid avveckling av två reaktorer mot mitten av 1990-talet för-
väntas, som framgår av elbalansen i kapitel 7, den industriella
mottrycksproduktionen stiga till nära 4 TWh per år.

4.5 Oljekondens
F n finns det i Sverige möjlighet att, vid en förutsatt årlig drift-

tid på 6 500 timmar, producera ca 19,5 TWh el i kondensdrift.
Den totala effekten uppgår till ca 3 000 MW. Huvudandelen av
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den möjliga kondensproduktionen hänför sig till ett fåtal stora an-
läggningar. Störst är Karlshamnsverket och Stenungsundsverket,
med effekter på 1 000 resp 800 MW. Data om dessa båda samt
ytterligare sju stora kondenskraftanläggningar har sammanställts
i tabellen nedan på basis av en utredning som verket låtit ÅF-
Energikonsult, Malmö utföra om ökad oljekraftdrift. Mer detal-
jerade beskrivningar finns i bilaga 3. Energiverket har på basis av
underlaget gjort bedömningar och dragit slutsatser.

Tabell 4.2 Stora oljekondensverk

Anläggning

Karlshamn

Stenungsund

Hässelby
Marviken
Västerås,
block 3
Öresundsverk
P15/G15

Bråvalla
Vårtan

Karskär

1
2
3

1
2
3
4

Netto-
effekt
MW

335
330
335

150
150
260
260

155
195
232/
22O2'
155/
1O52>

251
245/
2052>
120/60

Prod.
kapaci-
tet1»
TWh

2,2
2,1
2,2

1,0
1,0
1,7
1,7

1,0
1,25

1,5

1,0

1,6
1,5

Idrift-
tagning
år

1969
1971
1973

1959
1960
1966
1969

1966
1974

1969

1964

1972
1975

1971

Drifttid
hittills
tim

55 000
30 000
21000

46 400
44 500
39 800
36 900

29 000
2600

70 000

60 000

60 000
60 000

130 000

Fys.
möjl.
inst.
rökgas

+
+
+

—
—
_
-

_
+

_

+
_
—

+

Verkn.
grad
v. kall-
kondens

43
43
43

38.5
38,5
38,5
38,5

34%

40%

39-40%

" Utnyttjningstid 6 500 timmar
2) 1 kraftvärmedrift.

Kondensverken byggdes under perioden 1960-1975. De flesta
dimensionerades för basproduktion, och användes också i början
för detta ändamål men har senare trängts ut av kärnkraftsverken.
Som mest utnyttjades kondenskraftverken år 1970, då produktio-
nen var ca 12 TWh. Under senare år har kondenskraftverken an-
vänts enbart för reserv- och spetslastproduktion på grund av god
tillgång till vatten- och kärnkraft med låga driftskostnader. Brut-
toproduktionen vid kondenskraftverken var åren 1984, 1985 och
1986 var 240 GWh, 1 150 GWh resp. 690 GWh.

När två kärnkraftreaktorer avvecklats kommer oljekondens
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fortfarande att användas i liten omfattning. Energiverket beräk-
nar att elanvändningen hålls tillbaka på grund av ökande elpriser.
Därför kommer inte mer än ca 2 TWh oljekondens att behövas
under ett medelår. Om den för år 1997 prognosticerade elanvänd-
ningen inte skulle reduceras p g a avvecklingen och de resulte-
rande högre elpriserna, så bedömer verket att ca 3 TWh kondens-
el kommer att behövas under medelår.

Oljekondensens omfattning för olika elanvändningsnivåer
1997 framgår av följande tabell:

Elproduktion i oljekondenskraflverk

Elanvändning 1997. TWh 1321 136' 145-

Oljekondens. TWh
Medelår 2 3 4
Torrår 8 11 13

1 8 TWh kärnkraft avvecklad
2 12 TWh kärnkraft avvecklad och 12 TWh kolkondens och 5 TWh gasturbiner

utbyggda

Det bör noteras att det maximala behovet av oljekondens un-
der medelår motsvarar drift av t ex Karlshamn i 3 000 timmar.
Det maximala behovet under torrår motsvarar på samma sätt drift
av t ex Karlshamn, Stenungsund och Marviken i 6 000 timmar.
(Marvikens oljekondensverk är idag så gott som oanvänt.)

Oljekondensverkens aider och kondition
De undersökta oljekondensverken har underhållits väl. Ut-

över drifttiden har antalet start/stopp betydelse för slitaget, sär-
skilt antalet kallstarter. Av Karlshamnsverkets elproduktion
1969-1986 skedde 97 % åren 1969-1979, 3 % åren 1980-1986.
Den planerade driften under de närmaste åren uppgår till 500
GWh/år eller 500 fullasttimmar. Ur teknisk synpunkt bör en to-
talproduktion i storleksordningen 5 TWh/år vara möjlig, eventu-
ellt med någon reservation för blockens livslängd. I Stenungs-
sundsverket planeras elproduktion till 1 400 GWh/år eller 1 700
fullasttimmar. En maximal produktion på ca 5 TWh uppges vara
möjlig med vissa tekniska reservationer. Med nuvarande plane-
ring bedöms kraftverket kunna hållas i drift några år in på 2000-
talet.

Om två reaktorer avvecklas vid mitten av 1990-talet, krävs un-
der medelår en ökad oljekondensproduktion av ca 1 TWh. Mot
bakgrund av konsultens genomgång av oljekondensverkens kon-
dition är det energiverkets bedömning, att det med normalt un-
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derhålls- och förnyelsearbete av befintliga oljekondensverk, kan
vara möjligt att med befintliga oljekondensverk tillgodose kraven
på ökad oljekondensproduktion vid avveckling av två reaktorer.

Möjligheter till svavel och
kväveoxidreduktion

Oljekondensverken är i allmänhet försedda med stoftrening.
Om man planerar att utnyttja oljekondenskraften regelbundet
bör rökgasutsläppen renas mer än vad som för närvarande görs.

P g a platsbrist är det ofta svårt att installera avancerade rök-
gasreningsanläggningar för svavel- och kväveoxidemissioner. En-
dast i Karlshamn, Marviken, Öresundsverket och vid Karskär
finns erforderligt utrymme.

Vid Karskärsverket är den kvarvarande livslängden kort.
Även Öresundsverket har redan använts relativt mycket.
Marviken, med nästan hela livslängden kvar, har förhållandevis
låg verkningsgrad och där behövs inemot 20 % mer bränsle per
producerad enhet energi jämfört med övriga verk. Det är därför
främst vid Karlshamnsverket, och där i första hand vid blocken 2
och 3, som rökgasrening kan installeras.

Investeringskostnaderna för svavel- och kväveoxidrening be-
räknades av energiverket för ett år sedan till ca 400 milj kr för en
anläggning på 300 MW el om dagens krav på högst 0,05 g S/MJ
och 0,10 g NOX/MJ skall klaras. Ca 60 % av kostnaden avser sva-
velrening. Om nya krav, 0,03 g S/MJ resp 0,05 g NOX/MJ skall
klaras ökar investeringsbehovet till ca 530 milj kr, jfr punkt 3.4
Miljökrav.

Kapitalkostnaden blir ca 55 milj kr/år, alt 72 milj kr, vid en
real kalkylränta på 6 % och vid 10 års avskrivningstid. Om an-
läggningen används kontinuerligt (6 500 h/år) blir kapitalkostna-
den ca 3 (alt 4,3) öre kWh. Vid reserv- och spetslastdrift i endast
ca 1 500 h/år ökar kapitalkostnaden till drygt 12 (alt 16) öre/kWh.
(7,5 öre för svavelrening och 4,5 öre för denitrifiering i det billi-
gare alternativet.)

Rörliga kostnader har beräknats till ca 1 öre/kWh vardera för
svavel- och kväveoxidrening. Därtill kommer deponeringskost-
nad för flv;aska och avsvavlingsprodukter på ytterligare 1
öre/kWh. För att klara de ovan nämnda lägre gränserna ökar
driftkostnaderna något, och då främst för denitrifiering eftersom
katalysatorernas livslängd minskar.

Svavelutsläppen kan också undvikas genom att extremt lågs-
vavlig olja används, eller om pannan byggs om till eldning med
exempelvis lättolja eller naturgas.
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Natuiligt lågsvavlig olja finns att tillgå på världsmarknaden.
Olja med svavelhalter kring 0,15-0,2 % beräknas betinga en mer-
kostnad på ca 4 öre/kWh el, motsvarande en 20-procentig ökning
av oljepriset, räknat i 1997 års priser. Utsläppen stannar vid
0,036-0,048 g S/MJ om oljor med de angivna svavelhalterna an-
vänds.

Oljans svavelhalt kan också sänkas genom s k återstodsavsvav-
ling. Denna process tillämpas idag på några ställen i USA och Ja-
pan men finns ännu inte i Europa. Det har bedömts som orealis-
tiskt att bygga en anläggning endast för Sveriges behov av lågsvav-
lig olja.

Om ett oljekondensverk utnyttjas kontinuerligt kan alltså
kostnaden för svavelrening beräknas till ca 4 öre/kWh eller lika
mycket som merkostnaden vid användning av extremt lågsvavlig
olja. Med hänsyn till osäkerheten kring behovet av oljebaserad
kraft vore det ekonomiskt sundast att inte binda sig vid en investe-
ring i svavelrening utan hellre minska utsläppen genom att ut-
nyttja den extremt lågsvavliga oljan.

Kostnaden för att rena NOx-utsläppen till 0,10 g NOX/MJ blir
drygt 2 öre/kWh vid baslastproduktion. Vid reserv- och spets-
lastproduktion ökar kostnaden till åtminstone 6 öre/kWh.

Kväveoxidutsläppen kan också minskas genom att s k låg-
NOX-brännare installeras. Detta har bedömts möjligt i Stenung-
sund men är mindre lämpligt vid Karlshamnsverket. Vid Stenung-
sundsverket har man beräknat kostnaden för sådana brännare till
ca 30 milj kr vardera för block 3 och 4. Det motsvarar
0,25 öre/kWh vid kontinuerlig drift eller ca 1 öre/kWh vid
1 500 drifttimmar per år. NOx-reduktionen blir ca 25 %, eller
från nuvarande utsläppsnivå 0,18 g NOX/MJ till 0,135 g NOX/MJ.

En möjlig handlingsväg vore att utrusta något eller några olje-
kondensblock med denitrifiering och planera för eldning med
lågsvavlig olja.

4.6 Kolkondenskraft
I Sverige finns idag inga kolkondenskraftverk. Däremot kan

Västerås koleldade kraftvärmeverk producera ca 180 MW i kon-
densdrift. Då kol förväntas betinga ett relativt lågt pris framöver
bedöms kolkondenskraft vara ett av de mest ekonomiska alterna-
tiven för storskalig elproduktion framöver. En förutsättning för
framtida användning av kolkondenskraft är att anläggningarna
uppfyller långtgående miljökrav. Vi har räknat med de emis-
sionsgränser som naturvårdsverket föreslagit i sin utredning "Ak-
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tionsplan 87 mot luftföroreningar och försurning", d v s
0.03 g S/MJ och 0.05 g NOX/MJ (se avsnitt 3.4).

Det finns tre huvudtekniklinjer för framtida kolkraftverk:
- avancerad kolpulvereldning med avsvavling och denitrifiering

av rökgaserna
- förbränning i fluidiserad bädd, t ex med PFBC-teknik. där re-

duktionen av svavel- och kväveoxidemissioner sker vid för-
bränningen

- kolförgasning med kombiprocess där svavelutsläppen kan bli
extremt låga.
Den förstnämnda tekniken (med kolpulvereldning) är den

mest utvecklade. I Västtyskland och USA bygger man block i
storlekar upp till omkring 800 MW el med denna teknik. Avsvav-
lingsutrustningen som anvinds i dessa kraftverk bedöms vara helt
kommersiell medan endasi ett fåtal verk ännu har denitrifierings-
anläggningar. Dessa är således inte ännu så väl beprövade. I Väst-
tyskland har hittills fattats beslut om att bygga denitrifieringan-
läggningar i drygt 30 kolkraftverk för idrifttagning innan år 1990.
Inom några år kommer det att finnas driftserfarenheter från en
del av dessa anläggningar.

När det gäller PFBC-teknik bygger ASEA-PFBC för närva-
rande de två första enheterna i full skala, vardera på 200 MW
bränsleeffekt, i Värtan, Stockholm. Dessutom kommer man att
bygga anläggningar i USA och Spanien. Den tekniska fördelen
med PFBC-tekniken är den högre verkningsgraden, relativt kol-
pulvereldning, samt möjligheterna att minska utsläppen vid för-
bränningen.

Kolförgasning för kraftproduktion är inte heller ännu någon
helt kommersiell metod. Det finns ett antal demonstrationsan-
läggningar i världen, bl a en anläggning på ca 100 MW el i Cool
Water i Californien. Med elgenerering baserad på kolförgasning
kan svavel- och kväveoxidutsläppen bli mycket låga.

Kraftsam har år 1985 utrett möjliga lägen för framtida kolkon-
denskraftverk. De har delats upp i tre grupper.

Befintliga kärnkraftlägen:
• Ringhals
• Barsebäck
• Oskarshamn
• Forsmark

Befintliga oljekondenskraftlägen:
• Stenungsund
• Karlshamn
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Nya lägen:
Lyse (Bohuslän)
Landskrona
Emmekalv (Småland)
Oxelösund
Gävle
Söderhamn
ev Nynäshamn

De lägen som valts ut har undersökts med avseende på såväl
miljökonsekvenser som tekniska möjligheter till kollager, ham-
nar, kylvatten etc.

Vid planering av ny elproduktionskapacitet är de långa ledti-
derna ett problem. Kolkondenskraft med god ekonomi förutsät-
ter relativt stora enheter vilket ytterligare förlänger ledtiderna för
detta kraftslag. Som tumregel för att bygga ett helt nytt kolkon-
denskraftverk är ledtiden ca 10 år från det att planeringen börjat
med att finna ett lämpligt stationsläge till dess att verket är i kom-
mersiell drift.

För att mer i detalj analysera ledtiderna är det lämpligt att
"börja från slutet" och utgå från känd teknik, d v s i detta fall
avancerad kolpulvereldning. Från tillverkare av kolförgasnings-
kraftverk och PFBC-kraftverk hävdas att byggtiden för dessa är
kortare än för konventionell kolpulvereldning vid samma aggre-
gatstorlek. Då dessa båda tekniker ej är så väl beprövade är dock
en försiktig bedömning att den totala ledtiden är lika lång för
dessa tekniker som för avancerade kolpulvereldade kraftverk.

Från det att ett kolkraftverk fysiskt är på plats till tidpunkten
för kommersiell drift åtgår omkring ett år. Under tiden provas
komponenter, regiersystem etc. Dessutom ingår ca tre månaders
provdrift innan anläggningen är klar för kommersiell drift.

Byggtiden från byggstart till första elgenereringstillfälle är mel-
lan 3,5 till 4 år för block mellan 400 och 600 MW el enligt uppgif-
ter från Västtyskland. Vattenfall räknar i sin planering med fem
års byggtid för nya kolkraftverk. Denna tid inkluderar marginaler
för oförutsedda händelser. Med byggtid menar då Vattenfall peri-
oden från det att anläggningen är beställd tills kraftverket är i
kommersiell drift. Då förutsätts att anläggningen börjar byggas
omedelbart efter att beställningen är undertecknad.

Före byggstart sker förprojektering och utarbetande av till-
ståndsansökningar på kraftbolaget samt handläggning av olika
tillstånd på berörda myndigheter. Dessa arbeten görs succesivt
med visst överlapp. Tiden från det att första ansökan om tillstånd
lämnats in till dess att det sista tillståndet är givet bedöms enligt
Vattenfall till ca två år.
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I Sverige har ett antal möjliga lägen för framtida kolkraftverk
studerats av kraftindustrin vilket kan korta ned tiden för lokalise-
ring. Sydkraft har utrett möjligheten att bygga ett kolkondens-
kraftverk, med avtappning, på 300 MW el i Malmö (kraftvärme-
verk).

För de kolkondenskraftverk som redan studerats av kraftin-
dustrin t ex Oxelösund och Malmö/Öresundsverket har en del un-
derlagsmaterial tagits fram (se längre fram i detta avsnitt). Detta
innebär att dessa skulle kunna komma i drift innan år 1995.

Om avsevärt högre kostnader för en anläggning kan tolereras
bör såväl bygg- som utrednings- och projekteringstiderna kunna
sänkas. Om tiden för tillstandsgivning skulle minimeras, inklude-
rande lagändring beträffande den kommunala vetorätten, inne-
bär detta ungefär ett år kortare ledtid.

Mot bakgrund av det arbete, beträffande teknikstudier lokali-
sering etc, som gjorts inom den svenska kraftindustrin bedömer vi
ledtiden, från planeringsstart till kommersiell drift, för ytterligare
kolkondensblock, förutom första blocken i Oxelösund och
Malmö, till omkring åtta år. Med minimerad handläggningstid för
tillstandsgivning enligt ovan bör ca ett år kunna dras ifrån de åtta
åren.

Det förefaller lämpligt att kraftindustrin skaffar sig en projekt-
reserv genom att projektera några extra anläggningar, utöver vad
som direkt förefaller aktuellt. På så sätt skulle ledtiden för nya
kraftverk kunna kortas ned väsentligt, dock lägst till ca fem år.
Detta skulle i sin tur kunna leda till en bättre anpassning mellan
efterfrågan och tillförsel av elkraft. Det ska dock påpekas att en
förprojektering av ett kolkraftverk kan kosta några tiotals miljo-
ner kronor. Med tanke på teknikutveckling etc kan en stor del
av en förprojektering som inte direkt leder till något projekt vara
bortkastad.

OKG håller på med en utredning om ett kol- eller gaseldat
kraftverk med effekten 300-600 MW el. Kraftverket är tänkt att
lokaliseras intill Oskarshamns kärnkraftverk. Vattenfall håller på
med en teknisk/ekonomisk utredning rörande ett kolkraftverk i
Oxelösund. Storleken på kraftverket beror på valet av teknik men
bör bli mellan 350 och 600 MW el. Eventuellt kommer man att
lämna in tillståndsansökan i början av år 1988. Underlaget för val
av teknik ska enligt planerna vara klart hösten 1988. Verket kom-
mer att vara driftklart tidigast hösten 1994. Vattenfall har i sin
anslagsframställan för budgetåret 1988/89 angett den beräknade
anläggningskostnaden till 4 500 Mkr.

För ytterligare uppgifter om kolkondenskraft hänvisas till sta-
tens energiverks utredning om "Förtida avveckling av kärnkraf-
ten i Sverige - Efter Tjernobyl" 1986:10.

49



4.7 Gaskraft
Det finns principiellt två olika möjligheter att utnyttja naturgas

i den svenska elförsörjningen. Den första möjligheten är att pro-
ducera el i närheten av gasfälten och importera elen till Sverige.
Den andra möjligheten är att importera gas och omvandla den till
el i Sverige.

I Norge studeras förutsättningarna för ett stort gaseldat kom-
bikraftverk i Trondheim-trakten, i närheten av gasfyndigheterna
i Haltenbanken. Kraftverket kan dimensioneras så att dess pro-
duktion kan användas i såväl Sverige som Norge. Produktionen
skulle bli av storleksordningen 10 TWh el per år. En tänkbar möj-
lighet är att kraftverket från början byggs större än det kortsiktiga
behovet i Norge och att Sverige importerar el under "överskotts-
tiden".

Överföring av el är billigare än överföring av gas för små voly-
men. Vid stora volymer (över ca 15-20 TWh gas) blir däremot
överföring av gas billigare. Vid mer omfattande elproduktion
med naturgas kan det även vara en försörjningsmässig fördel att
importera gas som omvandlas till el i kraftverk belägna i Sverige,
jfr punkt 4.9 Nordisk kraftbalans.

Lokalisering av gaskraftverk torde inte möte några avgörande
hinder. En lokalisering till nuvarande kärnkraftslägen är en fördel
då befintlig infrastruktur kan utnyttjas. Barsebäcks- och Ring-
halsverken befinner sig i närheten avgasledningen från Danmark.
Ledningens kapacitet kan genom installation av fler kompresso-
rer höjas från drygt 20 TWh till ca 35 TWh gas per år. Även om
naturgasen introduceras upp till Stockholm räcker en import av
35 TWh gas till att också ersätta 8 TWh kärnkraft med gaskraft.

Ett gaskraftverk i läge Forsmark kan försörjas med gas t ex
från Sovjetunionen via Finland eller från de norska fyndigheterna
vid Haltenbanken. Gas kan vidare transporteras till Oskars-
hamnsverket från norr eller söder. Byggtiden för ett gaskombi-
kraftverk beräknas till ca 4 år när beslut har fattats, vilken också
är tillräckligt för att bygga rörledningar till platsen. Ny utvinning
hinner däremot inte startas på den tiden, utan gasen måste
komma från källor som är i drift eller där förberedelserna för ut-
vinning har börjat. Gasprojekt involverar ofta många aktörer och
berör stora geografiska områden vilket kan medföra att beslutsti-
den blir lång.

Om gaspriserna kopplas till kolpriserna på lämpligt sätt kan
naturgas hävda sig väl mot kol vid elproduktion. Investeringskost-
naden blir ca 30-40 % lägre för gas samtidigt som verkningsgra-
den är 7 å 10 % högre. Detta medför att priset på gas kan vara
upptill ca 4 öre/kWh högre än för kol. Elproduktion med naturgas
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har behandlats nyligen i energiverkets rapport 1987:R5. "El- och
värmeproduktion med naturgas".

Om ett kommersiellt avtal kan träffas om naturgasleveranser
från fält som är i drift senast under år 1990, kan naturgasbaserade
kondenskraftverk vara i drift år 1995.

4.8 Kraftöverföring
Huvudparten av den elkraft som produceras i vattenkraftver-

ken i Norrland överförs på stamnätet med sju 400 kV ledningar till
förbrukningsområden i mellan- och Sydsverige. Elproduktionen
från kärnkraftverken Ringhals. Barsebäck, Oskarshamn och
Forsmark förs ut på tre 400 kV ledningsstråk utefter väst- och ost-
kusterna samt i mitten av landet. Stamnätet utgörs av ledningar
för 400- och 220 kV. Ledningsnätet är planerat och uppbyggt med
utgångspunkt från nuvarande kraftverkslägen och samköming
med grannländerna.

I stamnätet görs en fortlöpande ny- och ombyggnad. För när-
varande pågår ombyggnad av 220 kV ledningar som ersätts med
en 400 kV ledning mellan nedre Norrland och mellansverige.
Dessutom finns planer på ytterligare ombyggnad av 220 kV led-
ningar på samma avsnitt till en nionde 400 kV ledning. Vidare
görs en ombyggnad av samtliga seriekondensatorer. Den sist-
nämnda ombyggnaden är föranledd av miljöskäl (PCB) och ökar
inte överföringskapaciteten.

När kraftledningsombyggnaden är klar ökas överföringsförmå-
gan från nedre Norrland o.:h därigenom möjliggörs ombyggnad
av äldre 400 kV ledningar t ex ledningen Harsprånget-Hallsberg.
Vidare kommer ombyggnadsarbetena att underlättas genom att
elkraft kan överföras från övre Norrland via den planerade lik-
strömslänken mellan södra Finland och Forsmark. En effektivise-
ring och omoptimering beräknas på lång sikt minska överförings-
och distributionsförlusterna från ca 8 % till ca 7 %, vilket med
dagens elbelastning motsvarar ca 1 TWh i minskade förluster.

Möjligheterna att öka överföring av vattenkraft från norr till
söder begränsas av tre svaga delar i stamnätet, vanligen kallade
"snitt". Det nordligaste av dessa, snitt A-A, går strax söder om
Luleå. Detta snitt har dock ingen betydelse i detta sammanhang.
I mellansverige går snitt B-B (vid latitud 61°00') strax norr om
Gävle. Slutligen finns ett snitt C-C (57°15*) i södra Sverige, som
går strax söder cm Oskarshamn på ostkusten till strax söder om
Ringhals på västkusten. Snitten och kärnkraftverken finns marke-
rade på kartan i figur 4.2. Kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals
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och Oskarhamn ligger således söder om snitt B-B medan Barse-
bäcksverket ligger söder om snitt C-C.

Dessa överföringsbegränsningar är avgörande för möjlighe-
terna att föra över kraft från en region till en annan. Även om det
totalt inom landet finns en tillräcklig produktionskapacitet kan
brister uppstå i vissa regioner då överföringsmöjligheterna är be-
gränsade. Därtill kommer att överföringsförmågan på stamnätet
begränsas på grund av ovan redovisade ny- och ombyggnader,
som beräknas pågå till efter mitten av 1990-talet.

Överföringsbegränsningarna kan utgöra en restriktion vid va-
let av reaktorkombinationer. Avvecklingen av vissa reaktorer
kan skapa större regionala obalanser än av andra. Detta kommer

Figur 4.2 Överför-
ingsbegränsningar
i det svenska stor-
kraftnätet.

DANMARK

* KÖPENHAMN
•O

— . 400 KV
—— Ligre spänning

Tillkommande
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att behandlas utförligare när effekterna av olika avvecklingsalter-
nativ diskuteras i kapitel 8.

Överföringsförmågan vid höglast1', vilket är det mest intres-
santa för analyser av effektbalanser, beräknas i snitt B-B uppgå
till ca 6 700 MW vid mitten av 1990-talet. Ytterligare ca 400 MW
vattenkraft - om sådan finns att tillgå - kan föras över till mellan-
sverige genom en högspänd likströmsförbindelse mellan Sverige
och Finland. Kabeln beräknas komma i drift i december 1989.
Dessa 400 MW förutsätter överföring via det finska kraftsyste-
met. Enligt avtal har Vattenfall rätt till sådan transitering i mån
av tillgänglig kapacitet i det finska nätet. Under viss period måste
denna likströmslänk dock utnyttjas för kraft överföring vid ny-
och ombyggnad av äldre 400 kV ledningar.

För snitt C-C beräknas överföringskapaciteten uppgå vid hög-
last till ca 2 700 MW med nu gällande planer. En höjning av över-
föringskapaciteten till 3 100 MW är dock möjlig genom installa-
tion av s k tyristorstyrd shuntkompensering. installationen kan
genomföras på ca 2 år, och kan vara nödvändig vid avveckling av
Barsebäcksverket. Överföringen kan ökas ytterligare om 400-kV
nätet till Sydsverige byggs ut. Detta förutsätter att det finns kraft
i övriga delar av landet som kan föras över under ett antal år. På
sikt, när fler kärnkraftverk börjar avvecklas, fordras utbyggnad
av ny produktionskapacitet i södra Sverige.

Några institutionella hinder, t ex i form av juridiska eller ägan-
derättsliga förhållanden, för att föra över kraft mellan olika delar
av landet finns inte enligt uppgift från KRAFTSAM. Det innebär
att om kraft finns tillgänglig i en landsända kan den föras över
inom ramen för de fysiska restriktioner som ges av stamnätet till
annan del av landet där effektbrist föreligger. Större förändringar
i överföringsbehovet, som medför behov av nya anläggningar,
måste dock anmälas fem år i förväg.

11 Överföringsförmågan
vid höglastillfällen mins-
kar något med ökande
belastning. Orsaken är att
vid extremt höga lastni-
våer tar unederlig-
gande nät reaktiv effekt
från stamnätet, vilket
minskar överför-
ingsförmågan.

4.9 Nordisk kraftbalans
Nedan följer en kortfattad redovisning av kraftförsörjningens

utveckling i Danmark, Norge och Finland och effektbalansen
inom Nordelområdet. Utvecklingen av Sveriges import och ex-
port av el redovisas. I samband med den svenska kärnkraftav-
vecklingen skulle Sverige kunna etabler ett nordiskt samarbete
med ett eller flera av våra nordiska grannländer genom att gemen-
samt äga nybyggda kraftverk i grannländerna. Statens energiverk
har som exempel låtit Sveriges tekniska attachéer belysa flerna-
tionellt kraftverksägande i Frankrike och Västtyskland, se Bilaga
4.
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Da i. mar k

FLKRAFT-området, Själland

Effektbehovet väntas öka med i medeltal ca 2 % per år. Med
hänsyn tagen till nedläggningen av kraftverk, belastningsökning
och ett reservkrav på ca 20 % erhalles ett nybyggnads behov på
ca 650 MW år 2 000. 150 MW småskalig kraftvärme skall enligt
avtalet 6 juni 1986 mellan regering och socialdemokraterna byg-
gas ut. Återstående 500 MW skall täckas med en 250 MW kraft-
värmeanläggning vid Avedöreverket i Köpenhamn och en
250 MW kondensanläggning vid Masnedöverket på sydsjälland.
Utgående från reservkravet 20 % skulle då finnas följande över-
skott tillgängliga inom ELKRAFTS område för eventuell export
till Sverige.

Tabell 4.3 Installerad effekt, max belastning och reserveffekt
på Själland

År

1987
1998
1999
2000
2001
2002

Installerad
effekt
MW

4 320
4 050
4 315
4 170
4 310
4 330

Max
belastning
MW

3 250
3 300
3 345
3 390
3 440
3 490

Reserveffekt
Total
MW

1 070
750
970
780
870
840

över 20%
MW

420
90

300
100
180
140

Potentialen för fasta kraftleveranser till Sverige verkar således
vara maximalt ca 100 MW, motsvarande ca 0,5 TWh el.

ELSAM-området, Jylland och Fyn

Effektbehovet väntas öka med i medeltal ca 3 % per år. Med
hänsyn till nedläggningar av kraftverk, upphörande av import
från sydnorge 1992, belastningsökning, och ett reservkrav på ca
20 %, erhalles ett nybyggnadsbehov av ca 2 500 MW år 2 000.
300 MW småskalig kraftvärme skall byggas. Beslut finns om ut-
byggnad av 350 MW kraftvärmeverk på Fyn och 350 MW kraft-
värmeverk på Jylland, 1991 respektive 1992. Dessutom krävs en
ytterligare utbyggnad av tre större enheter om sammanlagt
1 300 MW. Utgående från reservkravet 20 % skulle då finnas föl-
jande överskott tillgängliga inom ELSAMs område för eventuell
export till Sverige.
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Tabell 4.4 Installerad effekt, maxbelastning och reserveffekt
på Jylland och Fyn.

År

1995
1996
1997
1998
1999
2000

Installerad
effekt
MW

5 160
5 380
5 590
5 760
5640
5 760

Max
belastning
MW

4 200
4 330
4 450
4 560
4660
4 750

Reserveffekt
Total
MW

960
1050
1 140
1200

980
1010

över 20%
MW

120
180
250
290

50
60

Potentialen för fasta kraftleveranser till Sverige verkar således
vara maximalt 50 MW, motsvarande 0,3 TWh.

Potentialen 100 resp 50 MW från ELKRAFT resp ELSAM ut-
gör 3 % respektive 1 % av maximal belastning. Med hänsyn till
osäkerheten i belastningsprognoserna bör Sverige under perioden
1997-2002 inte räkna med fasta kraftleveranser från Danmark,
mot bakgrund av nuvarande dansk planering.

Trots den ansträngda effektbalansen i Danmark torde man
dock även i framtiden kunna räkna med import av tillfällig kraft
till Sverige från Danmark under dansk låglast tid, såsom nätter
och helger. Detta illustreras av figuren nedan. Som synes finns
utrymme för export till Sverige nattetid. Därigenom undviks
också viss nedreglering av de danska kolkraftverken.

Figur 4.3 Principen för
svenska importmöjligheter
från Danmark 0 4 8 V\ KL.
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Norge
Norges elförsörjning har hittills varit baserad enbart på vatten-

kraft. Normalårsproduktionen var 1987 103 TWh, 83 TWh under
torrår och 122 TWh under våtår. Tidigare har man i Norge tänkt
sig en vidare utbyggnad av vattenkraften, såsom den skissats i
"Samlet Plan", som presenteras för stortinget 1986-87. I en pro-
position till stortinget 1986-87 redogörs nu gör en framtida ut-
byggnad som i första hand baseras på gaskraft med gas från Nord-
sjön. Se tabell 4.5.

Tabell 4.5 Norges elförsörjning till år 2000

År

Eltillförsel
- Kraftsystemet 87-01-01
- Under byggnad
- Under koncessions-
behandling
- Upprustning
- Gaskraft

Totalt

Elanvändning

1990

97,8
4,1
0,0

0.1
-

102,0

105

1995

98,8
4,5
2.8

0,3
5-15

111,4-121,4

115

2000

99,8
4.5
2.8

-0,5
10-20

117.6-127,6

124

Som s>.ies kommer elanvändningen att något överskrida fast-
kraftproduktionen 1990. Statsmakterna kommer i samarbete med
stora elanvändare och elproducenter att värdera hur eventuella
underskottssituationer skall mötas.

Kårstö gaskraftverk beräknas vara i drift vid slutet av 1991 med
en produktion av 5 TWh el. En ökning av produktionen är möjlig
till 1995 med ytterligare 2,5 TWh utan att överföringsnätet behö-
ver förstärkas. Regeringen räknar vidare med att det 1995 skall
vara möjligt att producera 7,5 TWh el i mellansverige baserat på
gas från Haltenbanken och att nödvändiga nätutbyggnader skall
kunna göras till dess. Sammanlagt kan således maximalt 15 TWh
gaskraft produceras 1995.

Utrymmet för export till Sverige blir helt beroende av den in-
hemska efterfrågeutvecklingen. Det maximala utrymmet för
fastkraftleveranser till Sverige 1995 verkar vara ca 6 TWh eller
1 000 MW från mellannorge baserat på gas från Haltenbanken.
Eftersom något beslut om exploatering av Haltenbanken idag
ännu inte fattats, kan svensk planering inte idag bygga på anta-
ganden om fastkraftimport från Norge.

Om gaskraft från Haltenbanken inte kommer till stånd, måste
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vattenkraft utanför "Samlet Plan" exploateras. Möjligheterna till
svensk import av fastkraft minskar då rimligen.

Finland
År 1986 uppgick den finska elproduktionen till 47 TWh och

nettoimporten från Sovjetunionen till ca 6 TWh. Den installerade
effekten var ca 10 000 MW. För att möta ett ökande kraftbehov
under 1990-talet planeras för närvarande en utbyggnad av kol och
torvkraft till mitten av 1990-talet. Någon ytterligare utbyggnad av
kärnkraften planeras f n inte. Finland importerar ca 600 MW från
Sovjetunionen. Kontraktet går ut 1990 och omförhandlingar på-
går. Via den nya sjökabeln från Sverige kommer import att ske
från Sverige, successivt ökande upp till 400 MW (2 TWh)
år 1992. Efter 1992 finns kontraktsenliga möjligheter till svensk
import. En svensk import av fastkraft från Finland kan bli möjlig
i två grundfall.
- Finska kraftköp utöver eget behov från Sovjetunionen. Vida-

reexport till Sverige via sjökabel.
- Finska gasköp från Sovjetunionen. Produktion av gaskraft i

sydvästfinland och överföring av kraft till mellansverige.
Inga beslut har ännu fattats för något av dessa två alternativ,

varför svensk planering idag inte kan bygga på antaganden om
fastkraftimport från Finland.

Effektbalans inom Nordel
Nordel är en sammanslutning för nordiskt elkraftsamarbete.

Nordels reserveffekt har minskat under de senaste åren och tren-
den ser ut att fortsätta. Reserveffekten är ojämnt fördelad inom
systemet. Begränsningarna i överföringen gör att en stor del av
reserven inte är tillgänglig i ett enskilt delsystem.

Den installerade effekten i Nordel framgår av följande tabell:

18/12 1985 ökning 12/1 1987 ökning 1990
%/år %/år prognos

72 914 3.7 78 347 1,3 81493

Förbrukad effekt, ai.gett som högsta timmedel värde, exklu-
sive avkopplingsbar förbrukning anges i tabellen nedan. Förbruk-
ningen varierar inom timmen, så att den kan vara momentant
700 MW högre än medelvärdet.
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Tabell 4.6 Effektbehovets utveckling för olika regioner inom Nordel-
området

ELKRAFT
ELSAM
NORGE
FINLAND
SVERIGE

NORDEL

18/2 1985

2 249
2 680

16 462
8360

24 236

53 987

ökning
%/år

7.4
10,1
4.5
8.8
3,6

5.2

12/1 1987

2 5%
3 247

17 991
9 892

26 027

59 753

ökning
%/år

3,0
2.3
4,4
3.0
2.0

3.0

1990
prognos

2 830
3480

20 500
10 800
27 600

65 210

Som framgår av ovanstående tabeller så ökar förbrukningen
snabbare än installationen, relativt sett. På längre sikt får en så-
dan utveckling naturligtvis konsekvenser.

Haverier och begränsningar i nätet kan vara orsak till reduce-
rad reservkapacitet. Produktionen kan också ha sina begräns-
ningar. För vattenkraften finns exempelvis hydrologiska begräns-
ningar. för kraftvärmen kan hög förbrukning av fjärrvärme redu-
cera möjligheten till maximal produktion av elektricitet, och för
industriellt rnottryck kan processberoendet utgöra en begräns-
ning.

Vid de extrema förhållanden som rådde under kylan 1987 vi-
sade det sig finnas väsentliga begränsningar i nätens kapacitet.
Även för 1985 års köldperioder redovisades sådana begräns-
ningar. Prognosen för l°90 innehåller samma slags förbehåll.

Nedanstående tabell beskriver utvecklingen med en successivt
minskad reserv inom NORDEL. Det är den totala reserven, in-
klusive otillgänglig reserv, som redovisas och bör ses i förhållande
till ökad förbrukning eller haverier.

Tabell 4.7 EfTektrestrvens utveckling inom Nordelområdet.

18/2 1985 12/1 \")6l prognos 1990

MW reserv 8 480 4 895 4 061

I % av installerad
effekt 11.6 6.2 5.0

Det bör framhållas att det mesta av denna effektreserv är otill-
gänglig eftersom kapaciteten för överföring från ett enskilt delsys-
tem till ett annat är begränsad. Man kan sålunda inte dra några
slutsatser om som skulle kunna uppstå i ett enskilt land.

Under den kalla perioden januari 1987 nåddes en topp på för-
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brukningen inom Nordel. Den högsta förbrukningen för hela
Nordelområdet noterades den 12 januari med totalt 60 000 MW
mellan klockan 8 och 9.

Sammanlagringseffekten mellan länderna var extremt liten.
Samtliga hade en förbrukningstopp den 12 januari. Summan för
respektive land v ar knappt 1 % högre än den sammanlagrade top-
pen. Det betyder att man inte kan räkna med sammanlagringsef-
fekten när behovet av reserver bestäms.

Det kunde konstateras i Sverige och Norge att ganska mycket
vattenkrafteffekt fanns instängd bakom överföringssnitt som en
följd av nätets begränsade kapacitet. Nationella begränsningar i
det norska ledningsnätet gjorde att överföringen till Sverige be-
gränsades.

Danmark drabbades av haverier av en storleksordning som låg
över väntevärdet. De många samtidiga haverierna gjorde situa-
tionen ansträngd och tillfällig kraftimport måste ske från grann-
länderna.

Svensk import/export

Svensk import och export av el under senare år framgår av
tabell 4.8.

Tabell 4.8

IMPORT
EXPORT
IMPORT-
EXPORT

Utveckling av Sveriges import/export av el.

1980

3.4
2.8

0.6

1981

3.5
6.2

-2.7

1982

5.9
2.6

3.3

1983

10.4
5.5

4.9

1984

5.7
5.3

0.4

TWh/år

1985

5.1
6.7

-1.6

1986

2.0
6.5

-4.5

Som framgår av kapitel 7, Nationell elmarknad, prognosticeras
en nettoexport från Sverige av 0,5 TWh år 1997 med 12 reaktorer
i drift. Med 10 reaktorer i drift prognosticeras en nettoimport till
Sverige av 1,5 TWh under medelår.

4.10 Sammanfattning
För vissa kraftslag väntas enligt genomgången i de föregående

avsnitten ske en viss utbyggnad till år 1997. Totalt väntas produk-
tionskapaciteten öka med ca 4 TWh jämfört med år 1986. En
sammanställning finns i tabell 4.9.1 vilken omfattning avveckling
av två reaktorer motiverar ytterligare utbyggnad analyseras i det
följande.

59



Tabell 4.9 Kraftsystemets produktionskapacitet år 1906 sant pro-
gnos för år 1997. TWh per år

Ar 1986 År 1997

Vattenkraft1

Kärnkraft:
- 12 reaktorer
- 10 reaktorer

Industrimottryck

Kraftvärme

Oljekondeiis

Gasturbiner

Import3

1 Medelår
2 Ej relevant

63

63
2)

4

6,3

19,5

3

6

64,5

65
57

4

6,8

19,5

3

6

3 Importmöjlighet under låglasttid (nätter och helger), främst från Danmark
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5 VAL AV REAKTOR-
KOMBINATIONER

5.1 Val av reaktorer
Grundförutsättningen för verkets utredning är att avveck-

lingen skall ske till lägsta möjliga kostnad. Kostnaden minimeras
genom att man väljer de två reaktorer som skall avvecklas bland
de minsta blocken. Därvid behöver man även beakta skillnader i
påverkan på kraftöverföring mellan olika avvecklingsalternativ.

I utredningen medtas de minsta blocken som är block 1 och 2 i
Oskarshamn, de båda blocken i Barsebäcksverket,
blocken 1, 2 och 3 i Ringhals. Vidare har block 1 i Forsmark in-
kluderats för att få med reaktorer från samtliga kärnkraftslägen
fastän det blocket är större, och nyare, än de övriga.

Vid valet måste man beakta skillnader i produktionskostnader
och energitillgänglighet mellan reaktorerna. Vidare måste man ta
hänsyn till hur avvecklingen påverkar kraftsystemet på såväl na-
tionell som regional nivå. Olika awecklingsalternativ har olika
konsekvenser för regionernas kraftsituation. Regionala problem
som kan uppstå, och därmed fördyra vissa avvecklingsalternativ,
måste analyseras innan de billigaste avvecklingsalternativen kan
fastställas.

Ringhals 2

Omfattande reparationer behöver genomföras i Ringhals 2 på
grund av fel i ånggenenatorerna. Dessa avses att bytas sommaren
1989. Situationen hösten 1987 är i korthet följande:

Riksdagen har gett sitt tillstånd till bytet och tillverkning a"
ånggeneratorerna pågår för närvarande i Västtyskland. De före-
tag som skall genomföra bytet har påbörjat projektering av hur
de gamla ånggeneratorerna skall tas ut och de nya föras in. Upp-
skattningsvis är ca 400 miljoner kronor, av realt uppemot
1 000 miljoner som hela bytet kostar, bundna vid slutet av år
1987.
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Kostnadernas tidsmässiga fördelning beräknas bli följande:
1986 110 miljoner kronor
1987 140 - " -
1988 170 - " -
1989 500 - " -

Av kostnaderna för åren 1988 och 1989 finns redan kontrakt
träffade för vissa delar.

Statens energiverk beräknade i sitt remissvar angående bytet
av ånggeneratorer att investeringen kommer att vara återbetald
senast under år 19%. En tidigarelagd avveckling av någon eller
några reaktorer ökar lönsamheten i bytet eftersom de marginella
kraftvärdena ökar något. Även de övriga remissinstanserna, sta-
tens kärnkraftsinspektion och statens strålskyddsinstitut, till-
styrkte bytet. Statens energiverks remissyttrande återges i bilaga
5."

5.2 Beskrivning av reaktorerna
De tolv kärnkraftsreaktorer som är i drift i Sverige beräknas

totalt ha en installerad effekt på ca 9 800 MW och en produktion
under medelår på ca 65 TWh vid mitten av 1990-talet. Tillgänlig
produktion uppgår till ca 70 TWh. Vanligen är de äldre reakto-
rerna mindre än de senast byggda.

Energitillgängligheten varierar under olika år mellan ca 70 %
och 90 % för de olika reaktorerna. 1 tabell 5.1 redovisas olika
grunddata för de äldsta reaktorerna samt för Forsmark-1 och
Ringhals-3. De två sistnämnda hör inte till de äldsta eller minsta
reaktorerna. Forsmark-1 har medtagits för att få med reaktorer
från samtliga kärnkraftslägen för fullständighets skull. Att ha med
två reaktorer från Forsmark är inte meningsfullt eftersom de
andra reaktorerna är ännu större och nyare.

Samtliga reaktorer, utom Ringhals 2 och 3, är så kallade ko-
karreaktorer (BWR) i vilka vatten passerar förbi bränslestavar
med urandioxid. Kärnklyvningen i bränslet skapar värme, som får
det under högt tryck (ca 70 bar) hållna vattnet att förångas vid
hög temperatur (ca 290°C). Ångan passerar en turbin som driver
en elgenerator. Därefter kyls och kondenseras ångan och vattnet
matas tillbaka in i reaktorn för att förångas på nytt. Ringhals-2
och Ringhals-3 däremot är en så kallade tryckvattenreaktorer. De
skiljer sig från kokarreaktorerna såtillvida att det vatten som upp-
hettas av kärnklyvningen inte används för att driva turbinerna.
Det vattnet som har upphettats i reaktorn används i stället för att
förånga nytt vatten i så kallade ånggeneratorer. Denna ånga dri-
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Tabell 5.1 Grunddata för kärnkraflsreaktorer.

Reaktor

O-l
O-2
B-l
B-2
R-l
R-2
R-3
F-1

Storlek
MW.
netto

440
595
600
600*
79S4

8634

920
9804

Ålder
År: mån
1)

15:10
12:11
12: 5
10: 5
11:11
12: 7
6: 3
7: 0

Energi-
tillgangligh.
«* 2)

80
88
87
89
81s

797

86

Årlig
prod
TWh 3)

2,9
4,3
4.3
4.4
5,3
5.4
5.9
6,9

Årlig
prod enl
kraftbolag

3.3
4.4
4.6
4.6
5.7
5.8
6.5
6.8

O= Oskarshamn, B= Barsebäck. R= Ringhals. F= Forsmark

1 Åldern beräknat från driftstart till december 1987
: Medelvärde för åren 1982-1986
•' Årlig produktion enligt energiverkets beräkning, som är nedjusterat med hän-

syn till nedregleringsbehov. Tillgänglig produktion är ca 7 % högre.
4 Effekthöjning enligt planer antas genomföras
s Genomsnitt för åren 1984-1986 eftersom genomförda ombyggnationer har höjt

tillgängligheten
6 Samma tillgänglighet antas efter ånggeneratorbytet som för R-3.
7 Genomsnitt för åren 1983-1986

ver i sin tur ångturbinen. Fördelen med detta tekniskt mer komp-
licerade arrangemang är att man därigenom slipper få radioaktiv
ånga i turbinerna. Totalverkningsgraden är för båda reaktorty-
perna ca 32-35 %.

De åtta reaktorerna kan kombineras på 28 olika sätt. För att
få ett hanterbart antal olika kombinationer att arbeta med måste
antalet alternativ begränsas. Därför kombineras endast en reak-
tor med en annan från varje kraftverk. Vidare behandlas tre fall
där två reaktorer har tagits från de tre kraftverken utom Fors-
mark. Någon anledning att kombinera O-2 med andra reaktorer
än O-l finns inte eftersom O-l är både mindre och äldre. Motsva-
rande gäller för B-2 eftersom B-l är äldre, liksom för R-3 efter-
som R-l är mindre och äldre. Därmed fås kombinationerna i ta-
bell 5.2. Kombinationerna har indelats i två grupper. I den första
finns de äldsta och minsta reaktorerna med en total drifttid pä ca
20-30 år och en årlig produktion på ca 7-8 TWh. I den andra
gruppen ingår kombinationer med en drifttid ca 20 år till och med
december 1987 och med en årlig produktion på ca 10-12 TWh.
Utredningen har koncentrerats på grupp 1.

Den ordning i vilken alternativen anges i utredningen innebär
ingen rangordning från energiverkets sida. Inom varje kombina-
tion anges den minsta reaktorn först.
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Tabell 5.2 Olika avvecklingskombinationer.

Reaktorer Netto-
effekt, MW

Drifttid
dec -87

Årlig pro-
duktion, TWh

Grupp
O-l -h
O-l +
O-l +
O-l +
B-l +
B-l +

Grupp
O-l +
B-l +
R-1 +
R-1 +

1:
R-1
R-2
B-l
O-2
B-2
R-1

2:

F-l
F-l
F-l
R-3

440+800=1 240
440+860= 1 300
440+600=1 040
440+600=1040
600+600=1 200
600+800=1 400

440+980= 1 420
600+980=1 580
800+980=1 780
800+920=1 720

16+12=28
16+12=28
16+12=28
16+13=29
12+10=22
12+12=24

16+7=23
12+7=19
12+7=19
12+6=18

8,2
8.3
7,2
7.2
8.7
9,6

9.8
11.2
12.2
11.2

5.3 Ägande av kärnkraftverk
I Sverige finns fyra kärnkraftverk med mellan 2 och 4 block i

varje. Totalt finns 12 block. Ägarförhållandena är olika för ver-
ken. Barsebäck ägs till 100 % av Sydkraft AB genom ett helägt
dotterbolag. Ringhals ägs av Vattenfall till 100 %. Oskarshamns
och Forsmarks kärnkraftverk ägs av OKG Aktiebolag respektive
Forsmarks Kraftgrupp, FKA. Dessa båda företag har i sin tur en
mer komplicerad ägarstruktur.

Den ägarbild som vi ger i detta avsnitt baseras bl a på årsredo-
visningar från kraftbolag och bör i huvudsak överensstämma med
dagens situation. De ägarandelar som vi angett nedan och i tabell
5.3 är att hänföra till inflytandet och kan, beroende på olika akti-
ers rätt till olika antal röster, ej direkt översättas med aktiekapital
i respektive företag.

Oskarshamns kärnkraftverk
I OKG har man ej skiljt på de olika blocken utan ägandet av

Oskarshamns kärnkraftverk är lika fördelat.
Huvudägaren i OKG är Sydkraft som äger ca 38,5 % direkt

och ytterligare 7,5 % via ett helägt dotterbolag, Västbokraft AB.
Krångede äger 7,5 % av OKG. Då Sydkraft äger 44 % av akti-
erna i Krångede ökas på så sätt Sydkrafts andel av OKG till sam-
manlagt cå 49%.

Näst största ägaren i OKG är STORA.Stora äger 10 % direkt.
Genom att Stora äger Billerud till 100 %, som i sin tur äger 37 %
av företaget Värmlandskraft-OKG-delägarna med 8 % av akti-
erna i OKG, kommer man upp till totalt ca 13 % andel av OKG.
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Tredje största ägaren i OKG är Stockholm Energi. Stockholm
Energi äger direkt ca 10 % av OKG men då Stockholm Energi
också äger ca 32 % av Krångede kommer man totalt upp i drygt
12 % andel av OKG.

Företaget Värmlandskraft-O KG-delägarna äger 8 9c av OKG.
Detta företag ägs av Billerud (37 %), Vänerenergi/Uddeholm
(37 %) och Karlstad kommun (26 %).

Skandinaviska Elverk äger direkt 7,5 % av OKG.
Kraftbolaget Krångede äger direkt 7,5 % av OKG. Krångede

ägs i sin tur av Sydkraft, Stockholm Energi, Korsnäs Marma och
Gullspång.

Gullspångs Kraft AB äger direkt 6,25 % av OKG. Genom sitt
aktieinnehav i Krångede äger man totalt ca 7 % av OKG.

BÅKAB äger 5 % av OKG direkt.
Vänerenergi Uddeholm, som till 100 % ägs av AGA. äger

37 % av aktierna i Värmlandskraft-OKG-delägarna. Därigenom
äger Uddeholm ca 5 % av OKG.

Karlstad kommun är också delägare (26 %) i Värmlandskraft-
OKG-delägarna. Karlstad äger således ca 2 % av OKG.

Genom aktier i Krångede äger Korsnäs Marma ca I 9c av
OKG.

Forsmarks kärnkraftverk
Till skillnad mot OKG har man i Forsmarks kraftgrupp. FKA.

delat upp ägandet på olika block. De två först byggda blocken. 1
och 2, har samma ägarstruktur medan block 3 skiljer sig från
dessa. Vattenfall är den största ägaren av FKA med 74.5 9c av
alla tre blocken. Näst största ägaren är Stockholm Energi med
14 % av block 1 och 2 samt 10 % av block 3. Krångede. Gull-
spång och Värmlandskraft- Forsmarksdelägarna äger vardera
4,5 ; 4,0 och 3,0 % av block 1 och 2 samt 5,5 : 5.1 och 4.9 9c av
block 3.

Nedan redovisas ägadeförhållandet för block 1 och 2.
Som nämnts ovan äger Vattenfall 74,5 9c av FK.A och är där-

med dominerande ägare.
Stockholm Energi är näst största ägaren med ca 14 9c direkt

ägda andelar av FKA block 1 och 2. Genom innehav av Krångede
aktier kommer man upp i totalt ca 15 9c.

Tredje största ägaren är Gullspång med ca 4 fr direktägda an-
delar i FKA och ytterligare ca 0,25 9c genom aktieinnehav i
Krångede, d v s totalt drygt 4 % andel i FKA. block 1 och 2.

Krångede, Skellefteå kraft, STORA och Karlstad äger direkt ca
3; 1,8; 1,7 och 0,55 % av FKA block 1 och 2.

Sydkraft äger via Krångede ca 1,3 9c av FKA block 1 och 2.
VänerenergilUddeholm äger ca 0,5 % av block 1 och 2 i FKA.
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Tabell 5.3 Ägarstruktur för kärnkraftverk (%).

Fl F2 F3 01 02 03 Bl B2 Rl R2 R3 R4

SV

(ASEA)

BÅKAB
(SCA)

Karlstad

Billerud
(Stora)

Korsnäs
Marma

SUMMA

74,5

0,5

0.5c

100

74.5

SK

st:

OKA

Kräng

Skell

Väner
(AGA
Uddeholm)

STORA

Skand

1

2

1

t

1

2

1

i

t

1

1

2

1

U l

14

1.0'
4

0.2c

3

-3 (

i.8

0.5

1.7

2.1C

10

l,6 r

5.1

0,4c

4.9

-4,9^

2,2

0,6

2

45.75

3.3B

10

2 4B

6,25

0.7B

7,5

-7,5B

3

10

3A

7.5

0.7

0,8(

100

3
- 3 A

100

100

100

100

100

SV = Vattenfall Skell
SK =Sydkraft Väner
SE = Stockholm Energi Skand
GKA =Gullspångs Kraft BÅKAB
Krång = Krångede Udde

=Skellefteå Kraft
=Vänerentrgi
=Skandinaviska Elverk
=Bålfonens Kraft
=Uddeholm

Korsnäs Marma äger ca 0,5 % av FKA block 1 och 2 genom
aktieinnehav i Krångede.

Tabellen visar ägarstrukturen för olika kärnkraftblock. Rad 1
anger direkt ägande där respektive kraftbolag, kommun eller an-
nat företag själv kan disponera kraften medan rad 2 anger ägande
genom aktieinnehav i andra självständiga kraftbolag.
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Index A anger Billeruds andel av OKG som lagts till STORA
som äger Billerud till 100 %. Index B anger Krångedes del i
OKG. Denna del redovisas på aktieägarna i Krångede på rad 2.
Index C visar motsvarande för Krångedes del i FKA.

Skandinaviska Elverk ingår i ASEA-koncernen. BÅKAB
ingår i SCA-koncernen. Billerud ägs av STORA. Vänerenergi är
ett helägt dotterbolag till Uddeholm som i sin tur ägs av AGA.

Avveckling av tvä reaktorer - konsekvenser
för kraftbolagen

En avveckling av två reaktorer får konsekvenser för kraftbola-
gen genom att deras produktionskapacitet minskar. Olika kraft-
bolag kommer att drabbas olika hårt av en sådan åtgärd. För att
få en grov bild av vilka kraftbolag som kommer att drabbas hår-
dast har vi beräknat hur stor del de reaktorkombinationer, som vi
valt ut, producerar av den totala kraftomsättningen för år 1986 för
fyra stora kraftbolag.

Ur tabell 5.4 framgår att Sydkraft är mest beroende av de
kärnkraftkombinationer som diskuteras i denna utredning. En
avveckling av Barsebäck innebär de största konsekvenserna i
form av förlorad elproduktion för ett enskilt kraftbolag. Omkring
40 % av Sydkrafts produktion försvinner om Barsebäck avveck-
las.

En avveckling av kombinationen Ol och Bl innebär också
stora konsekvenser för Sydkrafts kraftproduktion. Omkring en
fjärdedel av Sydkrafts produktionen försvinner i detta alternativ.

Det alternativ av reaktorer som drabbar kraftbolagen jämnast

Tabell 5.4 Påverkan av de fyra största kärnkraftägarna av en avveckling av två reaktorer.

Grupp 1

Ol + Rl
O1 + R2
Ol+Bl
O1+02
B1+B2
Bl+Rl

Grupp 2

Ol+Fl
Bl+Fl
Rl+Fl
R1+R3

MW

440+800
440+860
440+600
440+600
600+600
600+800

440+980
600+980
800+980
800+920

Vatten-
fall

MW

800
860

0
0
0

800

730
730

1530
1770

8
8

_
_
_
8

7
7

15
17

Syd-
kraft

MW

215
215
815
510

1200
600

230
615

15
0

%

7
7

25
16
37
18

7
19
0,5

-

Stock-
holm
Energi
MW

55
55
55

130
0
0

200
150
150

0

4
4
4
i , '

_

-

14
11
11
-

STORA

MW

Ml
M»
Ml

135
0
11

75
15
15
0

5
5
S

12
-
-

7
1
1

-

* % av 1986/87 års kraftomsätfning
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vid en avveckling är Ol och Rl. Vattenfall och Sydkraft förlorar
vardera omkring 10 % av produktionskapaciteten medan Stock-
holm Energi och STORA förlorar vardera ca 5 %.

Övriga kombinationer reducerar vardera något kraftbolags
produktion med mellan ca 12 och 20 %.

Tabellen visar andel effekt av de olika kärnkraftskombinatio-
nerna fördelade på olika kraftbolag. Kolumnen med procentsiff-
ror visar andelen produktion från respektive kärnkraftkombina-
tion av den totala kraftomsättningen för respektive kraftbolag år
1986. Utnyttjningstiden för kärnkraften har schablonmässigt satts
till 7 000 timmar.
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Data för behandlade kärnkraftsreaktorer

I dritt.
år; månad

Termisk
effekt, MW

Effekthöj-
ningar, år; MW:
- reaktor
- turbin
- generator

Elektrisk
nettoeffekt. MW:
- nuvarande
- 1995

Drifttryck, bar

Ångtemperatur, °C

Verkningsgrad, %

Antal anställda:
- direkt
- indirekt
- entreprenörer

Totalt, ca

Påverkbar pro-
duktionskostnad
(öre/kWh):
- "rörlig" 1)
- "halvfast" 2)

Totalt

O 1

72;2

1375

-

440
440

70

286

32

230
300
230

760

4,0
5.4

9,4

O 2

75;1

1800

-

595
595

70

286

33

4,0
3,8

7,8

R 1

76;1

2270

1988:63

735
798

66

282

32

93
200
110

400

3,2
4,4

7,6

R 2

75;5

2440

1989:63

800
863

59

276

33

73
200
95

370

3,2
4,5

7,7

R 3

81 ;9

2270

-

920
920

59

274

34

72
175
60

310

3,8
3,8

7,6

B 1

75;7

1800

-

600
600

70

286

34

385
80

170

640

3,4
3,1*

6,7*

B 2

77 ;7

1800

1988:5

595
600

70

286

34

3,4
4,5**

7,9**

F 1

80;12

2928

1988:10

970
980

70

286

35

173
109
130

410

3,3
3,3

6,6

O= Oskarshamn, R= Ringhals, B= Barsebäck, F= Forsmark

- = ej aktuell
1 bränslekostnad + 0,8 are/kWh i rörlig kostnad för avfallshantering
2 fasta kostnader som försvinner (löner, försäkringar, material, m m)
* vid avveckling av ett block
** vid avveckling av båda blocken
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6 ELANVÄNDNINGEN
1997

6.1 Utgångspunkter
Verket har nyligen i rapporten "Energi- och elanvändning

1985-1997-2010" redovisat prognoser bl a för elanvändningen
1997. Dessa prognoser är också utgångspunkten för analysen av
kärnkraftsavvecklingen i denna utredning. Prognosresultaten
sammanfattas kort i det följande.

Beträffande de allmänna prognosförutsättningarna kan näm-
nas att vi i vårt huvudalternativ räknat med en relativt låg ekono-
misk tillväxttakt - drygt 2 % per år för den svenska industripro-
duktionen.

I tidsperspektivet till 1997 förutser vi inte, som framgick av
avsnitt 3.3, några dramatiska förändringar av olje- och kolpriser-
na.

Elanvändningen har vidare prognoserats under två alternativa
förutsättningar beträffande kärnkraften. I det ena alternativet
finns alla 12 reaktorerna kvar 1997.1 det fallet har vi räknat med
att elpriset stiger med 2 öre/kWh, som genomsnitt över året för
olika abonnentka^egorier, jämfört med utgångsläget 1985. I det
andra alternativet har två kärnkraftreaktorer (8 TWh) avvecklats
till 1997. I det fallet har vi räknat med en elprishöjning pä
6 öre/kWh. I kapitel 7 ges en närmare beskrivning av det sätt pä
vilket elmarknaden med här prognoserad efterfrågan skulle
kunna befinna sig i balans vid dessa prisökningar.

6.2 Industri
Industrins efterfrågan på energi hänger samman med utveck-

lingen i de enskilda branschernas aktivitet. Denna utveckling be-
ror i sin tur på den internationella och den inhemska ekonomiska
utvecklingen, d v s de olika branschernas allmänna marknadsför-
utsättningar. Förändringar av energipriserna kan också påverka
produktionsutvecklingen inom olika branscher.

71



Produktionsutvecklingen

I följande tabeller redovisas, i anslutning till de två scenarier
som angavs i föregående avsnitt, två produktionsprognoser till
1997, en med relativt låga och en med något högre elpriser. Det
är dock viktigt att hålla i minnet att prisskillnaden vad beträffar
elenergin är endast 4 öre per kWh. Då huvuddelen av kärnkrafts-
avvecklingen är förlagd till efter sekelskiftet, väntas inga dramat-
iska förändringar och produktionsnedskärningar inträffa ens
inom den eltunga industrin.

Tabell 6.1 Industriproduktionsindex 1997 med låga elpriser.
1985=100.

Gruvor
Livsmedelsindustri
Tekoindustri
Trävaruindustri
Massa- och pappersind
Grafisk industri
Gummivaruindustri
Kemikalieindustri
Annan kemisk industri
Plastvaruindustri
Petroleum- och kolindustri
Jord- och stenindustri
Järn- och stålindustri
Metallverk
Verkstadsindustri
Varv
Annan tillverkning

Industri totalt

Årlig procentuell
förändring 1985-1997

Tillväxtalternativ

Huvudalt

61
117
89

113
122
127
111
110
136
139
106
105
111
105
162
59

151

132

2,3

Hög

100
117
106
120
130
135
120
120
160
151
110
113
127
120
172
59

145

141

2,9

Låg

58
117
79

100
113
121
100
94

127
125
102
102
89
79

135
59

127

116

1,2

Tabell 6.2 Industriproduktionsindex 1997 med höga elpriser.
1985=100.

Gruvor
Massa- och pappersindustri
Kemikalieindustri
Järn- och stålindustri
Metallverk

Industri totalt

Tillväxtalternativ

Huvudalt

58
121
100
110
100

Hög

100
130
110
120
120

Låg

48
100
94
81
74

131 140 112

Anm. För övriga branscher antar vi samma produktionsutveckling som i tabell
6.1.
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Under dessa produktionsantaganden beräknas energi- och
elanvändningen bli enligt tabell 6.3. För att kunna gardera för
osäkerheten vad beträffar prognoser på lång sikt har vi även arbe-
tat med ett högt och ett lågt utvecklingsalternativ i båda fallen.

Tabell 6.3 Industrins energianvändning 1997, TWh.

1985
i997
(låga elpriser)

Huvudalt
Högalt
Lågalt

1997
(höga elpriser)

Huvudalt
Högalt
Lågalt

Olja

32,9

36.6
38,6
31.2

36,6
38,0
31.3

Fasta
bränslen

55,7

65,6
69,6
56.2

65,0
69,7
53,1

Fjärr-
värme

4,1

5,0
5,0
5,0

5,0
5,0
5,0

El

47,7

53,0
55,9
45.0

51.5
55,5
41,7

Totalt

140,4

160.2
169.2
137,4

157,9
168.2
131.1

Anm. Inklusive elanvändning i raffinaderierna och småindustrin. Exklusive cl
till avkopplingsbara pannor med undantag för 1985 där avkopplingsbar el-
kraft ingår med 1,1 TWh. Oljeprodukterna omfattar även naturgas. Av-
rundningsfel kan förekomma på totalerna.

Som framgår av tabellen ökar industrins energi- och elförbruk-
ning med två undantag, nämligen t de låga alternativen. Samma
trender observeras för alla de enskilda energislagen.

Vad avser elanvändningen 1997 med låga elpriser så ökar den
med 11 % eller med 5,3 TWh. I fallet med 10 reaktorer i drift
(höga elpriser) ökar elanvändningen med 3,8 TWh eller 8 %.
Skillnaden mellan dessa två alternativ är således 1,5 TWh.

Prognosen för elanvändningen inom de enskilda branscherna
framgår av tabell 6.4.

Enligt huvudalternativet med låga elpriser till 1997 beräknas
elanvändningen uppgå till 53 TWh. Med en gynnsammare pro-
duktionsutveckling kan elefterfrågan komma upp till 56 TWh. Då
har produktionen ökat med ytterligare 10 % jämfört med huvud-
alternativet. Vid lägre produktionsutveckling, d v sca 16 % lägre
än i huvudalternativet beräknas elanvändningen uppgå till
45 TWh. Det är 8 TWh lägre än i huvudalternativet eller 3 TWh
lägre än un-er år 1985.

I huvudalternativet med höga elpriser till år 1997 beräkas elan-
vändningen uppgå till 51,5 TWh. På motsvarande sätt, som för
alternativet med låga elpriser, leder en snabbare produktionstill-
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Tabell 6.4 Industrins elanvändning 1985 och i huvudalternativet för
1997, TWh.

Gruvor
Livsmedelsindustri
Tekoindustri
Trävaruindustri
Massa- och pappersindustri
Grafisk industri
Gummivaruindustri
Kemikalieindustri
Annan kemisk industri
Plastvaruindustri
Petroleum- och kolindustri
Jord- och stenindustri
Järn- och stålindustri
Metallverk
Verkstadsindustri
Varv

Småindustri

Industri totalt

Industri, osäkerhets-
intervall

1985

2.4
2.0
0.4
1.8

16.8
0.4
0,3
4.9
0.5
0,4
0,6
1.2
5.5
2.5
6.1
0.2

1.7

47.71

1997
låga el-
priser

1.6
2 2
0.3
1.9

18.8
0.5
0,3
5.2
0.7
0.6
0.6
1.2
5.8
2.2
8.7
0.1

2.1

53.0 : '

56-45

höga el-
priser

1.5
2.1
0.3
1,9

18,6
0,5
0.3
4.8
0.7
0.6
0.6
1.2
5.7
2.1
8.7
0.1

2.0

51.5 : i

56-42

1 Inklusive avkopplingsbar elkraft
2 Exklusive eventuell avkopplingsbar kraft
' Avrundningsfel förekommer på totalerna

växt till att elefterfrågan blir större, uppemot 56 TWh, medan
med en långsammare tillväxttakt elefterfrågan dras ner, till ca
42 TWh. Produktionstillväxten i det fallet är 16 % lägre än i
huvudalternativet.

Det framräknade osäkerhetsintervallet uppgår således till
11 TWh i alternativet med låga elpriser till 1997 och till ca
14 TWh i alternativet med höga elpriser.

Elanvändningens utveckling

Som framgick i det tidigare avsnittet räknar vi med att ändrade
antaganden om industriproduktionens utveckling spelar en myc-
ket viktig roll vad beträffar elanvändningen. Detsamma gäller
även för antagandena om elprisets utveckling. Dessa förändringar
kan sammanfattas som tillväxteffekt, struktureffekt och effekt av
den specifika elanvändningen.

Tillväxteffekten visar hur antagandena om den ökande indu-
striproduktionen inverkar på elanvändningen. Struktureffekten
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hänger samman med antagandena om de olika branschernas vo-
lymförändringar och dessas inverkan pa den totala sammansätt-
ningen av industriproduktionen. Slutligen omfattar effekten av-
förändringar i den specifika elanvändningen antagandena om den
tekniska utvecklingen vad beträffar elersättning och eleffektivise-
ring och dessas inverkan pä de specifika elåtgångstalcn.

För att lättare kunna åskådliggöra våra antaganden och fram-
förallt skillnaden mellan de tvä huvudalternativen till 1997. med
laga respektive höga elpriser, är det viktigt att analysera elan-
vändningens utveckling enligt denna metod. Vi skall därför titta
lite närmare på hur dessa effekter har påverkat utvecklingen mel-
lan åren 1980 och 1985 och därefter mellan 1985 och de t va prog-
nosfallcn till 1997 (låga och höga elpriser). De sammanfattande
resultaten framgår av tabell 6.5.

Under perioden 1980-1985 steg industrins elanvändning med
ca 8 TWh. Produktionstillväxten bidrog till att elanvändningen
ökade med 4,6 TWh. Struktureffekten, som beror på den trend-
mässiga övergången mot mindre, elsnäla branscher bidrog till att
dra ner elanvändningen med 0,6 TWh. Slutligen har den stigande
specifika elanvändningen ökat industrins efterfrågan på elenergi
med 3,9 TWh.

En motsvarande beräkning baserad pä antagandena för prog-
nosen för 1997 med låga elpriser, ger vid handen att tillväxteffek-
ten i det fallet uppgår till 15,7 TWh. Struktureffekten uppgår till
6.2 TWh och visar hur elanvändningen dras ner då den eltunga
industrins andel av den totala industriproduktionen minskar. En-
ligt våra antaganden beräknas tyngdpunkten för industriproduk-
tionen flyttas över till de icke-elintensiva branscherna. Ett tydligt
exempel på det är verkstadsindustrins expansion.

Vi förutsätter således att branschens andel av den totala indu-
striproduktionen stiger från 37 % år 1985 till 46 % fram till 1997.
Denna ökning sker på bekostnad av de elintensiva branscherna.
Denna del av struktureffekten uppgår till 4,9 TWh. Den totala
struktureffekten omfattar även en del produktionsnedläggning el-
ler produktionsminskning inom de mest elintensiva branscherna.
Dess inverkan på elanvändningen uppskattas till en nedgång med
1.3 TWh. En del av nedgången beror på bedömningarna om de
olika branschernas allmänna förutsättningar att utvecklas i fram-
tiden. En annan del beror på inverkan av de stigande elpriserna.

Ett exempel på det förra är gruvindustrins antagna produk-
tionsnedgång som resulterar i 0,8 TWh lägre elförbrukning för
branschen 1997 jämfört med 1985. Elprisets inverkan drar ytterli-
gare ner elanvändningen med 0,1 TWh för gruvindustrin. För de
övriga elintensiva branscherna bidrar elprisökningarna till en pro-
duktionsnedgång motsvarande 0,3 TWh.
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Tabell 6.5 Effekter av förändringar i tillväxt, struktur och specifik
elanvändning i industrin, TWh.

TWh

Tillväxt

Struktur
varav
övergång1

nedlagd prod

Specifik elanv
varav
elersättning
eleffektivi-
sering

Total effekt

Total elanv

1980-85 1985

+4,6

-0,6

+ 3,9

+7.9

47,7

Låga elpriser
1985-97 1997

+ 15,7

- 6.2

- 4,9
- 1.3

- 4.2

- 2.0

- 2.2

+ 5.3

53.0

Höga elpriser
1985-97 1997

+ 147

- 6.4

- 5.0
- 1.4

- 4,5

- 2.1

- 2.4

+ 3.8

51.5

1 Övergång till mindre elintensiva branscher eller produkter

Historiskt sett har förändringar i den specifika elanvändningen
bidragit till en ökning av elefterfrågan med 3,9 TWh, mellan åren
1980 och 1985. Det blev följden av en intensiv konvertering från
olja till el, då oljepriserna nådde de högsta nivåerna hittills, me-
dan elenergin blev relativt sett billigare. Samtidigt blev det för-
månligare att installera avkopplingsbara elpannor på bredare
front. Till 1985 blev den totala installerade effekten drygt 3 MW.
Elpannornas användning ökade successivt i takt med tillgången
på elkraft så att den uppgick till 1,1 TWh inom industrin under
1985. Vid sidan av det har även de övriga åtgärderna för att effek-
tivisera energianvändningen i allmänhet lett till ökad elanvänd-
ning. Vi har dock anledning att tro att den största delen av föränd-
ringen i den specifika elanvändningen på 3,9 TWh härstammar
från oljeersättningsåtgärder som vidtogs i samband med de höga
oljepriserna.

Till 1997 beräknas dock de relativa olje/elpriserna ändras, var-
för även elanvändningen väntas gå tillbaka. Enligt våra beräk-
ningar blir återgången något större. Den beräknas uppgå till
4,2 TWh.

Här ingår såväl ersättning av elenergin med andra bränslen
som effektivisering av elanvändningen i stort. Inte all elenergi
som en gång gick till oljeersättning bedöms kunna ersättas med
olja eller andra bränslen. Den del vi har antagit ska kunna ersättas
uppgår till ca 2 TWh. Av detta faller 1,1 TWh på ersättningen av
elenergin till de avkopplingsbara elpannorna. Samtidigt leder de
förväntade högre elpriserna till effektiviseringsatgärder som be-
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räknas bidra med en ytterligare sänkning av den specifika elan-
vändningen med sammanlagt 2,2 TWh.

I fallet 1997 med höga elpriser stigc elanvändningen med
3,8 TWh jämfört med 1985. En motsvarande beräkning visar att
tillväxteffekten är något lägre jämfört med huvudalternativet
1997 med låga elpriser, den uppgår till 14,7 TWh. Det beror ~>å
våra antaganden om en viss avmattning av produktionen jämfört
med det andra alternativet. Samtidigt är neddragningen av indust-
rins elefterfrågan något förstärkt vilket visas av att såväl struktur-
effekten som effekten av den specifika elanvändningen är något
större. Struktureffekten resulterar i en nedgång av elanvänd-
ningen med 6,4 TWh. Skillnaden på 0,2 TWh jämfört med alter-
nativet med låga elpriser kan helt tillskrivas effekten av de sti-
gande elpriserna. Effekten av den specifika elanvändningen re-
sulterar i en reducering av elanvändningen med 4,5 TWh. Även
här kan skillnaden mot det förra alternativet med 0,3 TWh till-
skrivas de högre elpriserna.

Regional fördelning av industrins
elanvändning

I fallet med 10 reaktorer i drift 1997 är det samtidigt viktigt att
visa hur industrins elanvändning fördelas på landets olika re-
gioner.

De regioner verket arbetar med i denna utredning är södra
Sverige, mellansverige och norra Sverige. Som södra Sverige defi-
nieras regionen söder om snitt C-C på 57° 15' breddgraden. Mel-
lansverige omfattar regionen mellan 57°15' till 61°00' eller områ-
dena mellan snitt C-C och B-B. Norra Sverige utgörs av regionen
norr om snitt B-B. Det är i första hand södra Sverige som är av
intresse i sammanhanget.

Det statistiska underlaget för industrins del medger dock inte
att regionindelningen blir definierad helt enligt ovanstående spe-
cifikation, speciellt vad beträffar södra „ /erige. Således omfattas
såväl hela Kalmar län som hela Hallands län i södra Sverige trots
att snitt C-C delar dessa län. Samtidigt har Jönköpings län inte
tagits med inom den södra sektorn.

Hur industrins elanvändning fördelar sig mellan de olika re-
gionerna framgår av tabell 6.6.

Av analystekniska skäl har vi antagit att fördelningsmönstret
förblir detsamma mellan de tre regionerna. Vi antar således en
given (1985 års) branschsammansättning i respektive region. Det
innebär att varje bransch i varje region förväntas utvecklas enligt
samma mönster som riksgenomsnittet. Det är med andra ord fö-
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rekomsten av expanderande respektive krympande branscher
inom varje område, sett från 1985 års struktur, som fått avgöra
regionens efterfrågan på elenergi år 1997.

Tabell 6.6 Industrins elanvändning 1985, prognos 1997, TWh.

Södra Sverige
Mellansverige
Norra Sverige

Summa regioner
Småindustri

Totalt

1985

5.8
22,4
18.0

46,2
1.6

47,8

1997

12 reaktorer

6,6
25,4
18,9

50,9
2.1

53,0

10 reaktorer

6,4
24,7
18,4

49,5
2.0

51,5

Anm. Avrundningsfel förekommer på totalerna.

Som framgår av tabellen beräknas industrins elanvändning i
den södra regionen öka till 1997. I 12-reaktorsfallet innebär det
en ökning med 0,8 TWh, i 10-reaktorsfallet är motsvarande ök-
ning ca 0,6 TWh.

Den största ökningen inträffar dock i mellansverige då elan-
vändningen stiger med 3 TWh i det ena fallet och 2,3 TWh i det
andra.

En grov uppskattning av elanvändningens utveckling i de olika
branscherna inom respektive område framgår av nedanstående
tabeller.

Tabell 6.7 Industrins elanvändning i södra Sverige 1985,
prognos 1997, GWh.

1997

1985 12 reaktorer 10 reaktorer
Gruvindustri
Livsmedelsindustri
Tekoindustri
Trävaruindustri
Massa- och pappers-
samt grafisk industri
Kemisk industri
Jord- och stenindustri
Järn- och metallverk
Verkstadsindustri

Totalt södra Sverige 5 810 6 615 6 425

35
745
75

225

2 120
795
445
395
975

35
810
50

245

2 385
875
445
395

1375

35
785
45

235

2 345
820
435
385

1340
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Tabell 6.8 Industrins elanvändning i mellansverige 1985,
prognos 1997, GWh.

TWh

Gruvindustri
Livsmedelsindustri
Tekoindustri
Trävaruindustri
Massa- och pappers-
samt grafisk industri
Kemisk industri
Jord- och stenindustri
Järn- och metallverk
Verkstadsindustri

Totalt mellansverige

1985

460
1 045

315
845

7 515
3 855

690
3 230
4 440

22 395

1997

12 reaktorer

305
1 140

210
910

8440
4 225

685
3 325
6 230

25 380

10 reaktorer

290
1 105

190
880

8 310
3 970

680
3 155
6 080

24 660

Tabell 6.9 Industrins elanvändning i norra Sverige, 1985, prognos
1997, GWh.

Gruvindustri
Livsmedelsindustri
Tekoindustri
Trävaruindustri
Massa- och pappers-
samt grafisk industri
Kemisk industri
Jord- och stenindustri
Järn- och metallverk
Verkstadsindustri

Totalt norra Sverige

1985

1 930
240
25

725

7 575
2 035

100
4 370

975

17 975

1997

12 reaktorer

1 295
260
20

780

8 510
2 235

100
4 375
1 365

18 940

10 reaktorer

1 215
255

15
755

8 380
2 100

100
4 270
1 330

18 420

Som framgår av tabellerna beräknas nära hälften av industrins
elanvändning 1997 gå åt i den mellersta regionen. Såväl elintensiv
som icke-elintensiv industri finns etablerade inom detta område.
Inga större förändringar beräknas inträffa som skulle påverka
elanvändningens fördelning mellan regionerna. Den mest fram-
trädande förändringen är gruvindustrins minskade elefterfrågan
som förväntas inträffa inom norra regionen.

I södra regionen beräknas den elintensiva industrin svara för
lite drygt hälften av elanvändningen 1997.
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6.3 Transporter
Elförbrukningen i transportsektorn omfattar spårbunden tra-

fik och busstrafik, inklusive bangårdar, hallar och stationer.
Transportsektorns elanvändning var år 1986 ca 2,6 TWh, vil-

ket innebar en minskning med drygt 3 % jämfört med år 1985.
Detta kan förklaras av att vintern 1985 var ovanligt sträng och re-
sulterade i en onormalt hög elanvändning.

Sett i ett längre tidsperspektiv har transportsektorns elanvänd-
ning visat en stadig ökning. Mellan åren 1970 och 1986 ökade den
med ca 24 %. Under samma period ökade den spårbundna per-
sontrafiken mätt i personkilometer med 44 %. Godstrafiken mätt
i tonkilometer ökade endast med 8 %.

Elförbrukningen för år 1985 och 1986 och prognos för år 1997
framgår av tabell 6.10.

Tabell

GWh

6.10 Transportsektorns elanvändning.

1985 1986 1997

12 reaktorer

2645 2557 2830

10 reaktorer

2800

Järnvägen svarar för huvuddelen (drygt 80 %) av transport-
sektorns elanvändning. Grunden till vår prognos för transportsek-
torns elanvändning är därför SJs prognos över elförbrukningen
fram till år 1995. SJ räknar med en ökning på i genomsnitt 1,2 %
per år under perioden 1985-95. Vi antar att denna ökningstakt
fortsätter fram till år 1997. Övrig elanvändning inom transport-
sektorn antar vi kommer att ligga på i stort sett oförändrad nivå.
När det gäller den spårbundna lokaltrafiken d v s tunnelbana och
spårvagn föreligger nämligen inga större utbyggnadsplaner.
Busstrafiken kan visserligen tänkas öka något, men här påverkas
endast belysningen och eventuell eluppvärmning, vilket utgör en
försumbar del av sektorns elanvändning.

Vi räknar i 12-reaktorsfallet med en elanvändning på
2,83 TWh år 1997, vilket motsvarar en ökning med drygt 10 %
jämfört med år 1986. I 10-reaktorsfallet antar vi att elanvänd-
ningen blir något mindre på grund av att den lägre industripro-
duktionen medför ett mindre transportbehov.
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6.4 Bostäder och
serviceverksamhet

Sektorn bostäder, service m m svarar för drygt 40 % av den
totala slutliga energianvändningen, som 1987 uppgår till ca
390 TWh. Merparten av sektorns energiförbrukning, d v s ca 2/3,
utgörs av energi för uppvärmning och tappvarmvatten. Dessutom
ingår elenergi för drift av apparater inom hushåll och lokaler, fri-
tidshusens, de areella näringarnas samt den s k övriga service-
verksamhetens energiförbrukning.

Tabell 6.11 Energianvändingen inom olika användningsområden
1970-85

TWh

Uppvärmning och tappvarmvatten
därav elvärme

Hushållse! och driftel

Fritidshus

Övrig service

Areella näringar

Totalt

1970

127,2
4,0

14.7

1.8

5,4

8,9

158

1979

125,0
13,5

23.8

2,9

5.2

8,6

165

1985

105.8
25.9

31,3

3,3

5.3

7,5

153

Av tabellen framgår att energianvändningen för uppvärmning
minskat under perioden, samtidigt som elvärmens andel ökat
kraftigt. Detta är nästan uteslutande en effekt av småhusens kon-
vertering av oljebaserade uppvärmningsanläggningar till elpan-
nor och pannor för el och ett eller flera andra energislag, s k kom-
bipannor.

I de prognosalternativ som presenteras nedan är det främst ef-
fekterna av de olika prognosförusättningarna på konkurrensför-
hållandet mellan elvärme och alternativ till denna i småhus som
diskuteras. Det är här den stora potentialen för effektivisering av
elanvändningen inom sektorn finns.

Den psykologiska effekten av en tidigare nedläggning av t ex
två aggregat kan vara av stor betydelse för hushållens beteende
och för att de uppvärmningssystem som är bäst, sett över hela in-
vesteiingsperioden, skall tas i bruk under 1990-talet.

Denna effekt, d v s en ökad trovärdighet för hela kärnkrafts-
avvecklingsprogrammet, kan vara av minst lika stor betydelse i
prognoshänseende, för att skapa riktiga prisförväntningar som
den ganska marginella prisskillnaden (4 öre/kWh) mellan de båda
prognosalternativen.

För övrig energianvändning inom sektorn bedöms inte dessa
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prisskillnader i prognosförutsättningarna vara av särskilt stor be-
tydelse. Det är snarare andra förutsättningar som t ex utveck-
lingen inom servicenäringarna och jordbruket som är avgörande
inför framtiden. Det blir därmed naturligt att koncentrera diskus-
sionen på de elvärmda byggnaderna, med tonvikt på småhusbe-
ståndet.

För prognoserna har vi gjort vissa allmänna antaganden som
rör energiförbrukningen i byggnadsbestånden. Här har vi utnytt-
jat material från långtidsutredningen (LU 87), samt eget tidigare
utredningsarbete. Dessa antaganden gäller:

Nyproduktion
Energisparande
Taxetillämpning
Konverteringsbeteenden
Fjärrvärme respektive naturgasintroduktion.

Två väsentliga prognosantaganden gäller taxetillämpning och
konverteringsbeteende. För lönsamhetsbedömningen av olika al-
ternativ framöver är det väsentligt att konsumenterna har anled-
ning att göra sin« bedömningar av elvärmens konkurrenskraft på
basis av taxor som informerar om variationer i elproduktionskost-
naderna över året. Detta är även väsentligt för att kunna bedöma
förbrukningen vid höglast- respektive låglasttid ett visst år. Vi an-
tar för de här prognosbedömningarna att samtliga elvärn.eanvän-
dare kommer att kunna erbjudas en tidsdifferentierad taxa till
1997.

Många studier har visat på den ovillighet som finns då det gäl-
ler att byta ut ett fungerande uppvärmningssystem i förtid, även
om detta skulle framstå som lönsamt vid ett avkastningskrav på
t ex 6 %. Då vi någorlunda känner till det tekniska utbytesbeho
vet i beståndet och vi räknar med ganska måttliga prishöjningar
har vi här låtit detta styra våra antaganden om när byte av anlägg-
ning sker. Till 2010 innebär detta att alla system är i behov av ut-
byte på tekniska grunder någon gång under perioden, varav mer-
parten under 1990-talet. För närmare presentation av prognosför-
utsättningarna hänvisas till verkets rapport "Energi- och elan-
vändning 1985-1997-2010".

Energianvändningen 1997
Sektorns energiförbrukning presenteras för de två prognosfal-

len först för energianvändningen inom småhusbeståndet och sek-
torns totala energianvändning för uppvärmning och därefter för
hushållsel och driftel. Sedan följer en sammanfattning över ut-
vecklingen av energianvändningen inom sektorn totalt i tabell-
form.

82



Möjligheterna att anpassa sig till framtida elprishöjningar är
framför allt beroende av när och till vad husens uppvärmningssys-
tem byts ut. I tabellen nedan redovisar vi vår bedömning av vilka
system som finns inom småhusbeståndet i de två alternativen. I
båda fallen antar vi att det är den tekniska livslängden som styrt
utbytestillfället.

Tabell 6.12 Uppvärmningssystem, småhus, 1985 års bestånd, antal
hus (1 OOO-tal)

Direktel
Elpanna
Kombi med el
Värmepump
Övriga pannor
Fjärrvärme inkl naturgas
och panncentraler

1985

514
108
427
70

451
100

1997

12 reaktorer

465
175
662
75
50

243

10 reaktorer

465
115
697
80
50

263

Det som framför allt förväntas ske mellan 1985 och 1997 är att
de gamla pannnorna för olja och/eller ved i stor utsträckning byts
ut mot s k kombipannor.

Det som skiljer 1997 med respektive utan avveckling av två re-
aktorer är främst antalet elpannor. Detta är dels ett resultat av
skillnad i elpris 1997, men även av fö.-väntningar inför framtiden.
En avveckling av två reaktorer gör att medvetenheten om att
kärnkraften verkligen skall avvecklas ökar. Denna ökade medve-
tenhet om framtida elprishöjningar medför att man i högre ut-
sträckning undviker att investera i pannor enbart för el.

I tabellen nedan sammanfattas elförbrukningen1 bland småhus
i de två prognosalternativen.

Tabell 6.13 Elvärme. Småhus. 1985 års bestånd

" Exklusive el för drift

av värmepumpar.

TWh

Direkt el + elpanna
Höglast
Låglast
Sommarlast

Kombi
Höglast
Låglast
Sommarlast

Summa el

1997

12 reaktorer

3,30
3,65
4,71

1,35
1,55
6,14

20,7

10 reaktorer

2,72
3,60
4,25

0,75
1,11
6,03

18,5
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För fastigheter med kombinerade uppvärmningssystem med-
för tidsdifferentieringen av tarifferna att det i större utsträckning
blir lönsamt att använda sig av el för uppvärmning under somma-
ren medan man byter till olja eller ved under vintern. Detta gäller
särskilt för 10-reaktor fallet.

Utvecklingen inom den övriga uppvärmningsmarknaden på-
verkas inte i någon högre grad av den måttliga skillnaden i elpris
i de två fallen. Fjärrvärmeutbyggnaden förväntas gynnas av ett
stigande elpris till följd av ökad lönsamhet för kraftvärme i kom-
munerna. Detta innebär att fjärrvärmen kan förväntas expandera
lite mer i en situation där två aggregat avvecklats.

I tabellen nedan redovisas energiförbrukningen totalt för vär-
memarknaden i de två fallen.

Tabell 6.14 Energi för uppvärmning- bostäder, service m m

TWh 1985 1997

Olja
Fjärrvärme
Ved
El
Gasol
Naturgas

Hushållsel och driftel
För småhusen antas en viss mättnad i ökning av antalet

hushållsapparater samtidigt som apparatbeståndet byts ut mot
mindre energikrävande produkter. För flerbostadshusen finns det
ett större utrymme för ökad standard medan den specifika för-
brukningen även här förväntas sjunka.

Den kraftiga ökningen som skett för driftel under mitten av
1980-talet avmattas, men tillväxten förväntas även i framtiden
vara relativt stor. De apparater som används förväntas även de bli
mera energisnåla men tillväxten och omstruktureringen av servi-
cesektorn medför ändå en ökning av elförbrukningen.

Tabell 6.15 Hushållsel och driftel, TWh

1985 1997

37.8
32,4
13.0
26,2

_
0,4

12 reaktorer

29.6
34,6
9.0

26.6
1,1
2,1

10 reaktorer

30.1
35,3
9.4

24,5
1.5
2.3

12 reaktorer 10 reaktorer

Hushållsel
småhus 7,8 7.4 7,4
flerbostadshus 6,3 6,2 6,2

Driftel
lokaler 17,2 21,5 21,5
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1 tabell 6.16 redovisas en sammanfattning av energiförbruk-
ningen i sektorn för de olika prognosalternativen, liksom för ut-
gångsåret 1985.

Tabell 6.16 Slutlig energianvändning i sektorn bostäder, service m m

Kol, koks 1 000 ton
Träbränsle m m ktoe
Bensin 1 000 m'
Lättoljor 1 000 m3

Dieselolja 1 000 m3

Eo 1 1 000 m'
Eo 2-5 1 000 m1

Gasol 1 000 ton
Gas miljoner mJ

Naturgas miljoner m1

Fjärrvärme GWh
Ei GWh

Totalt TWh

Elvärme TWh

1985

48
1120
-

16
437

3916
1066

20
107

7
32684
63806"

165

24.3

1997

12 reaktorer

50
770
-

16
510

2176
750
88
35

215
34565
66960

1149,4

26,6

10 reaktorer

50
810
-

16
510

2226
750
116
35

215
35315
64900

149,4

24.5

11 Inklusive avkopplingsbar kraft

Osäkerheter
Det finns ett antal faktorer som påverkar elanvändningen

kring vilka det råder stor osäkerhet inför framtiden. Här skall pre-
senteras och diskuteras några av de mest betydande. De berör ut-
vecklingen av driftel och elvärme. Även övrig elanvändning inom
sektorn är givetvis osäker, t ex hushållselförbrukningen, men vi
behandlar inte dessa områden. Skälet till detta är antingen att vi
tror att osäkerheterna är relativt små (som för hushallsel) eller att
förbrukningsnivån ligger så lågt att osäkerheterna inte spelar så
stor roll (som för t ex el i jordbruksnäringen).

Avsikten är här att ge en kvantitativ uppskattning av hur stora
avvikelserna från den prognosticerade elförbrukningen i 10-reak-
torfallet kan bli. Denna kvantifiering sammanfattas i tabell 6.19
nedan.

Driftel i lokalsektorn
Då den statistiska kunskapen här är mycket dålig, samtidigt

som förbrukningen ligger relativt högt, har ett antal känslighetsa-
nalyser genomförts. Här har såväl tillväxttakten i lokalytor som
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specifika åtgångstal varierats. Variationerna jämfört med prog-
nosalternativet (bas) redovisas nedan.

Tabell 6.17 Känslighetsanalys, driftel

LÅG BAS HÖG

85-90 90-97 85-90 90-97 85-90 90-97

Ytexpansion %/år 0,5 0 1.5 1,0 2,5 2,0

Specifik förändr. av för- -5 % +7 % +19 %
brukn. 1985-97 (1985: 117
kWh/m2)

Investeringsbeteende

Utgångspunkten för prognosen är att en överväldigande majo-
ritet av de utslitna pannorna byts mot kombipannor. Här antar vi
istället att vi får in fler elpannor, närmare bestämt 300 000, vilket
ger en total mängd elpannor på drygt 415 000 1997. 300 000 fler
elpannor betraktar vi som ett maximalalternativ. Känsligheten
"nedåt" är mycket mindre p g a det ringa antalet elpannor i prog-
nosalternativet.

Sparande
Här antas att spartakten förändras med +1 % per år jämfört

med i prognosalternativet (bas).

Tabell 6.18 Känslighetsanalys, sparande

Småhus,

Fler bostadshus,

Lokaler,

bas
hög
låg1

bas
hög
låg

bas
hög
låg1

1985-97
%/år

-0,5
-1,5
+0,5

-1,2
-2.2
-0,2

-0,5
-1,5
+0,5

" 1 dessa fall antas att energisparandet ersätts av en ökning i specifik förbrukning
i form av standardförbättring och ökad komfort.
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Oljeprischock

Här antas att en kraftig prisstegring på oljemarknaden slår ut
nästan all olja i de koir.bisystem som finns i prognosalternativet.
Effekten blir en kraftig ökning av elförbrukningen.

En kraftig sänkning av oljepriset förvänta', på motsvarande sätt
minska efterfrågan på el i kombisystemen. Denna effekt förvän-
tas dock inte bli lika stor, till följd av att en viss anpassning med
olja som spetsbränsle redan ligger till grund för prognosen.

Temperaturvariationer

Slutligen har en beräkning av den prognosticerade elvärmean-
vändningens temperaturkänslighet genomförts. Variationer i
elanvändningsnivå til) följd av +/-20 % i temperaturavvikelse
jämfört me«! normalår redovisas.

Tabell 6.19 Känslighetsanalys av elanvändningen inom bostäder, service
m m. Förändring i TWh jämfört med prognosen (10-reaktorfallet)

Driftel

Investeringsbeteende

Sparande

Oljeprisförändring

Temperaturavvikelse

Total elanvändning enligt prognosen

Osäkerhetsintervall

Lågalternativ

-4,5

-0,6

-2,4

-2,9

64,9

56

Högalternativ

+5,4

+3,6

+2,6

+9,3

+2,9

73

För tabellen har ett totalt osäkerhetsintervall uppskattats.
Detta utgör inte summan av de enskilda uppskattningarna ovan
utan är en bedömning av vad som skulle kunna uppfattas som nå-
gorlunda troliga ytterlighetsalternativ. De enskilda osäkerhe-
terna är i vissa fall extrema och utesluter kombination med en del
av de övriga. För intervallet har vi antagit:
- Avvikelse av endera ytexpansion eller specifik förbrukning

jämfört med i prognosalternativet för driftel i enlighet med ta-
bell 6.17.

- Hälften av elpannepotentialen realiseras (+150 000 respekti-
ve -25 000).

- Sparandet ökar (minskar) med 2 TWh.
- Temperaturavvikelser enligt ovan (+/-20 %).

87



Oljeprischocken antas vara ett informations- och taxesätt-
ningsproblem för konsumenter med bivalenta system och har där-
för inte inkluderats i osäkerhetsintervallet. En kraftig oljeprisför-
ändring påverkar ju även elpriset vilket inte tagits hänsyn till i den
kortsiktiga analysen i tabellen ovan.

6.5 Fjärrvärme
Den slutliga användningen av fjärrvärme uppgick till 37 TWh

år 1985, varav industrins andel svarade för ca 10 %. Bränsleinsat-
sen - som blev 36 TWh utgjorde nära 80 % av den totala tillför-
seln för fjärrvärmeproduktionen. Resterande del kom från elpan-
nor, värmepumpar och spillvärme, cirka 1/3 vardera.

Tillförselns fördelning för 1985 och för prognosåret 1997 fram-
går av tabell 6.20. Åtgångsprognosen för sektorn bostäder och
serviceverksamhet och industrisektorn i 12-reaktorfallet för prog-
nosåret 1997 ligger på 39,6 TWh. I 10-reaktorfallet är använd-
ningsprognoserna nivåhöjda med 0,7 TWh, vilket ger en årlig ge-
nomsnittlig ökning med 0,6 % respektive 0,8 % för de två fallen
för perioden 1985-1997.

Genom att år 1985 var ett osedvanligt kallt år. blir den tempe-
raturkorrigerade slutliga användningen 3 TWh lägre, d v s
34,0 TWh, vilket ger fördubblade procentuella förändringstal för
perioden 1985-1997.

Den sektor som väntas öka mest - relativt sett - är industrin.
Den temperaturkorrigerade ökningstakten väntas uppgå till
2,3 %/år eller en ökning med 1,2 TWh 1997 jämfört med år 1985.
Bostäder, service m m antas få en motsvarande årlig ökning kring
1,2-1,3 %, vilket betyder en ökning med 4,4 TWh respektive
5,2 TWh år 1997 jämfört med 1985 års temperaturkorrigerade
värde (30,1 TWh).

Som framgår av tabell 6.20 finns vissa skillnader på tillförselsi-
dan. De uppkomna skillnaderna i tillförseln beror bl a på att de
avkopplingsbara elpannorna kan utnyttjas något mer i 12-reak-
torfallet.

Fjärrvärmens systemverkningsgrad, d v s förhållandet mellan
levererad värmemängd till abonnenterna och total tillförsel, blev
0,81 för år 1985. Under perioden 1985-1997 väntas den ligga kvar
på ungefär samma nivå.



Tabell 6.20 Total användning av fjärrvärme samt tillförselns procen-
tuella fördelning för åren 1985, samt prognosåret 1997, TWh

1985 Utv %/år 1997
12 reak-
torer

Utv %/år 1997
10 reak-
torer

Total slutl anv
Därav:

Industri
Bost service m m
Distr & omv förl

36,8

4.1
32.7
8.7

0,6

1,6
0.5
0.7

39,6

5.0
34,6
9,5

0.8

1.6
0,6
1,0

40.3

5,0
35,3
9,9

Total användning 45,5 0.6 49,0 0.8 50.2

1985 %-för-
deln

1997 %-för-
deln

1997 %-för-
deln

Bränsleinsats:
Kol, hyttgas
Inhemska bränslen
Olja"
Naturgas

11,9
6,7

17,3
0.0

26,2
14.7
38,1
0,0

12 reaktorer

15,6
7,5

16,5
0,9

31.9
15.3
33,6

1.8

10 reaktorer

16.8
8.3

16.0
0.9

33,5
16.5
31,9

1.7

Summa bränslen

Elpannor
Värmepumpar
Därav elinsats
Spillvärme21

Total tillförsel

36,0

3.6
3,1
1,1
2,8

45.5

79,0

8.0
6,8

6,2

100.0

40.5

1,1
4,5
1,5
3.0

49,0

82.5

2,2
9,2

6.1

100,0

42,0

0,7
4,5
1.5
3.0

50,2

83.6

1,4
9.0

6.0

100,0

" Inkl gasol
2) Från industrin men även värme mottagen från sektorn bostäder, service m m

Som framgår av ovanstående tabell - vad gäller bränsleinsats-
erna - väntas kolet stå för den största ökningen med 2,5-3,1 %
årligen, medan oljan minskar med 2,1-2,4 %. De inhemska
bränslena; träbränsle, sopor och torv, bedöms öka med knappt
1 %/år i tolvreaktorfallet respektive knappt 2 % i fallet med tio
reaktorer.

6.6 Sammanfattning
Nedanstående tabell sammanfattar prognoserna för elanvänd-

ningen.
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Tabell 6.21 Elanvändningen 1985 och 1997, TWh.

Industri1

Osäkerhetsintcrvall
Transporter
Bostäder, service m m1

Osäkcrhetsintervall
Fjärrvärme.
raffinaderier1 :

Distributionsförluster

Total prima användning

Osäkerhetsintcrvall

I9K5

46,6

2.6
63.7

2.1

11.1

126.2

1997

12 reaktorer

53,0

2.8
67.0

2,7

10.5

135,9

1997

10 reaktorer

51.5
42-56

2.8
64.9
56-73

2.7

10,2

132.0

112-146

1 Exklusive avkopplingsbar kraft
: Inklusive el för fjärrvärmeverkens pumpar

Anm: P g a avrundning stämmer inte alltid summan av deisummorna med total-
summan.
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7 NATIONELL
ELMARKNAD

I detta kapitel ska vi inledningsvis ge en överblick av utvecklingen
på elmarknaden de senaste åren. Därefter behandlas de nation-
ella aspekterna på elmarknaden år 1997 med 12 respektive 10 re-
aktorer i drift. Vi börjar då med att studera de nationella energi-
och effektbalanserna för år 1997. Sedan följer en diskussion om
vad de innebär för leveranssäkerheten. Bedömningarna baseras
bl a på energi- och effektbalansmodeller hos Vattenfall.

Även om den natior ''a försörjningssituationen skulle vara
god är det tänkbart att oacceptabla bristsituationer kan uppstå i
vissa regioner. Detta skulle i så fall främst bero på bristande över-
föringskapacitet till eller från någon eller några regioner. Dessa
aspekter behandlas i nästa kapitel.

7.1 Utvecklingen på elmarknaden
1984-1987

Här ska vi beskriva utvecklingen på elmarknaden åren 1984 till
1987. Siffrorna för 1987 består dels av statistik och dels av en prog-
nos. Vi kommer därvid bl a in på ökningstakten i elanvänd-
ningen, den allt högre produktionen från kärnkraftverken och
den kraftiga prissänkningen på bränslen som skedde 1985-1986.

I nästa avsnitt redovisas de faktiska siffrorna för respektive år.
Dessa värden beror till stor del på faktorer som varierar kraftigt
mellan olika år, såsom t ex temperatur och vattentillrinning. I det
därpå följande avsnittet analyseras elmarknaden med hänsyn till
sådana kortsiktiga fluktuationer. Här kommer vi också in på olika
kraftvärden under olika år. Dessutom behandlas de "regulato-
rer" som finns inbyggda i dagens kraftsystem; avkopplingsbara el-
pannor och export/import. Elpriserna har däremot legat tämligen
konstanta över perioden till följd av hur Vattenfalls högspän-
ningstaxa är konstruerad fö: åren 1983-1988.
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Elbalansen 1984-1985

Elbalansen för åren 1984-1987 anges i tabell 7.1U . Som fram-
går av tabellen ökade den prime rbrukningen (exklusive av-
kopplingsbara elpannor) med <* ;t 5 % om året 1984-1986 eller
från 114,1 TWh till 126,7 TV . Gästan all ökning inträffade mel-
lan 1984 och 1985. Leve. vyerna till avkopplingsbara elpannor

" Siffrorna för 1987 är
hämtade ur verkets kort-
siktsprognos 1987-11-10.

Tabell 7.1 Elbalar. 1984-1987, TWh

Användning

Industri '
Transports
Bostäder, service m m '
Fjärrvärme, raffinaderier m m 1 2

Distributionsförluser

1984 1985

45.1
2.5

54.1
2.0

10.5

46.1
2.6

63.7
2.6
11.1

46.7
2.6

63.5
3.3
10.6

Bränsleinsats värmekr.
Oljor
Inhemska bränslen
Kol inkl hyttgas
Naturgas

Omv. förluster (nettopr)

Tillförsel

Vattenkraft
Kärnkraft
lnd mottryck
Mottryck. kraftvärme
Konv. kondenskraft
Gasturbin, annat

1.8 3.4 3.1

1984 1985 1986

67.0
48.6

2.5
1.6
0.1
0.0

70.1
55.9
2.5
3.2
0.9
0.1

59.8
67.0
3.0
3.2
0.6
0.1

1 Exkl avkopplingsbara leveranser
2 Inkl el för fjärrvärmeverkens pumpar.

1987

47.9
2.6

66.1
3.8

11.1

Total prima anv. netto

Tot. prima anv tempkorr

Avkopplingsbara lev

Total användning netto

114.1

115.1

6.2

120.3

126.2

124.2

4.9

131.1

126.7

126.2

2.3

129.0

131.4

129.5

5.3

136.7

6.1
1.6
2.6
2.0
0.0

10.0
4.5
2.2
3.3
0.0

9.9
4.0
2.6
3.2
0.1

8.7
3.5
2.4
2.6
0.2

2.7

187

70.0
65.0

2.9
2.6
0.5
0.1

Nettoproduktion

Import
Export

Import-export

Total tillförsel netto

Producentpriser öre/kWh
Relativt graddagtal
lnd. prod. 1980=100

i 19.9

5.7
5.3

0.4

120.3

9
92.7

107

132.7

5.1
6.7

- 1.5

131.1

16
114.2
109

133.6

2.0
6.5

- 4.6

129.0

ca 10
103.1
110

141.1

-

- 4.4

136.7

ca 8
113.0
114

Anm: De statistiskt varifierade åren 1984-1986 baseras på SCB:s 'Energiförsörj-
ningen'
P g a avrundning stämmer inte alltid summan av delsummorna med total-
summan.
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uppgick till 5-6 TWh åren 1984 och 1985 men sjönk till drygt
2 TWh 1986.

Inom industrin var den årliga ökningstakten endast knappt
2 % under perioden 1984-1986. Elanvändningen steg frän
45,1 TWh till 46,7 TWh.

Den okorrigerade elanvändningen i sektorn bostäder, service
m m ökade från 54,1 TWh 1984 till 63,5 TWh 1986 eller med ca
8 % per år.

För övriga sektorer, transporter, fjärrvärme och raffinaderier
ligger elanvändningen på en ganska stabil och låg nivå med un-
dantag för avkopplingsbara elpannor i fjärrvärmesystemen.
Dessa leveranser varierar kraftigt med hänsyn till de aktuella
krafttillgångarna och hur mycket man är beredda att betala för
elkraften, vilket i sin tur beror på bränslepriserna. De avkopp-
lingsbara leveranserna har legat på nivån 5 TWh för alla år utom
1986 då de bara blev drygt 2 TWh.

Sammanfattningsvis har den största elanvändningen legat i
sektorn bostäder, service m m. Här har det skett en ökning pä
9.4 TWh till 1986 jämfört med 1984. Vi beräknar att ökningen blir
2,6 TWh ytterligare u.̂ der 1987. Av detta svarar elvärme för
3.5 TWh respektive 1,8 TWh. Resten av ökningen beror framför-
allt på driftel till lokaler.

Industrins elanvändning har ökat betydligt mindre eller med
1.6 TWh mellan 1984 och 1986 och med 1,2 TWh ytterligare en-
ligt vår bedömning för 1987. Denna ökning är något kraftigare än
den förväntade produktionsökningen mellan 1984 och 1987 vilket
delvis beror på att det under dessa år har gått bra för våra elinten-
siva basnäringar. Dessutom har det i massa- och pappersindustrin
skett en övergång från kemisk till mekanisk massa, som är betyd-
ligt mer elintensiv än den kemiska massan.

På tillförselsidan är cet viktigast att notera att kärnkraftspro-
duktionen har ökat från 48,6 TWh 1984 till 67,0 TWh 1986. Un-
der andra halvåret 1985 fasades de sista två reaktorerna av totalt
tolv in i elsystemet. Forsmark 3 och Oskarshamn 3 är också de
största reaktorerna vi har i landet med en årsproduktion på 12-
14 TWh. Dessutom har tillgängligheten i kärnkraftverken varit
betydligt högre än vad man trodde när de byggdes. Produktionen
med industriellt mottryck, kraftvärme och oljekondens blir något
av en restpost mellan elanvändningen och kärn- samt vatten-
kraftproduktionen för varje enskilt år. Denna "restpost" kan
dock öka om det t ex är lönsamt att producera för att leverera till
avkopplingsbara leveranser eller exportera el.
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Analys av elmarknaden 1984-1987
De siffror som redovisats hittills är de faktiska siffrorna. För år

1987 har vi kompletterat med en prognos för den del av året där
statistik fortfarande saknas. I detta avsnitt ska vi fö-söka rensa för
de kortsiktiga fluktuationer som uppkommer för att se vad de mer
långsiktiga tendenserna verkar bli. Det är framförallt olika tempe-
ratur- och v attentillrinningsförhållanden som gör att situationen
kan förändra sig kraftigt mellan olika år. Ju kallare ett år är desto
mer ansträngd blir energibalansen (och även effektbalansen). Ju
större vattentillrinningen är desto mindre ansträngd blir energiba-
lansen. I det senare fallet påverkas dock inte effektbalansen, ef-
tersom det lilla vatten som finns ett år med mindre vattentillrin-
ning även då kan användas fullt ut i en ansträngd situation under
en kortare tidsperiod.

Under den här studerade tidsperioden ligger Vattenfalls hög-
spänningstaxa fast. med vissa indexklausuler. Eftersom Vatten-
fall är prisledande och lågspänningstaxorna till stor del är base-
rade på högspännningstaxorna kan grovt sägas att elpriserna un-
der perioden varit oförändrade eller något sjunkande realt sett. Vi
ser då i statistiken inga större förändringar i elanvändningen till
följd av ändringar i elpriserna.

Däremot har de kraftiga oljeprissänkningarna under 1985—
1986 bidragit till att minska pressen på elmarknaden något. Att
använda olja istället för el för att t ex värma småhus har återigen
blivit ett billigt alternativ. Under vinterhalvåret, då elpriserna är
som högst för dem som har differentierad tariff, är olja nu ett myc-
ket konkurrenskraftigt alternativ. Detta kan t ex utnyttjas i små-
hus med kombipannor.

De avkopplingsbara elpannorna används då det vid ett givet
tillfälle finns ledig kapacitet i elproduktionsslag med låga rörliga
kostnader (kärnkraft och mottryck baserat på fastbränsle). Efter-
som alternativet till denna tillfälliga kraft framförallt är att an-
vända olja är oljepriset också högst relevant. Under 1986, när ol-
jepriserna var som lägst, stoppades denna form av tillfälliga kraft-
leveranser därför av låg? oljepriser under en stor del av året.

Under år med god vattentillrinning kan vi oftast importera el
från Norge vars vattenår brukar sammanfalla med våra. Denna
import, tillsammans med våra egna välfyllda vattenmagasin, gör
att vi kan exportera till Danmark och Finland som har liten andel
vattenkraft. På detta sätt slipper dessa länder använda sina ganska
dyra kol- och oljekondensanläggningar. På motsvarande sätt kan
vi importera från Danmark, och ibland även från Finland, under
torra år. Från Danmark kan man nästan alltid räkna med att det
går att importera kolkondenskraft till Sverige under vinternätter

94



och -helger. De har nämligen en sänka i sin elanvändning som gar
att utnyttja för detta ändamål.

Vad som verkligen inträffar på elmarknaden bestäms till stor
del av de priser som råder vid en aktuell tidpunkt. Export och im-
port av el bestäms så gott som helt och hållet av de aktuella pri-
serna mellan de nordiska länderna.

Priserna inom samkömingen (vad vi kallar) producentpriser
bestäms i princip av de rörliga kostnaderna för det dyraste krafts-
lag som används vid en viss tidpunkt. Vattenkraften har en för-
sumbar rörliga kostnad (1 öre/kWh) och kärnkraftens rörliga
kostnad är ca 7 öre/kWh. Ju lägre elanvändning (t ex beroende
på varmt väder), ju större vattentillrinning och ju högre tillgäng-
lighet på kärnkraft desto lägre blir behovet av att använda andra,
dyrare kraftslag vilket pressar ned producentpriserna. Med låga
producentpriser ökar sedan möjligheten att exportera el och att
leverera till avkopplingsbara elpannor.

Den prima elanvändningen har alltså ökat med 12.6 TWh mel-
lan 1984 och 1986.1 tabell 7.1 har vi också gjort en temperaturkor-
rigering med hänsyn till elvärme och då blir ökningen 11.1 TWh.
1987 tror vi att ökningen blir 4,7 TWh. Den temperaturkorrige-
rade ökningen bedömer vi endast till 3,3 TWh. Således dämpas
ökningen då hänsyn tas till te.nperaturkorrigering. Troligen
borde man även göra en viss temperaturkorrigering för exempel-
vis industrin men detta har vi alltså inte gjort i tabell 7.1 p g a den
osäkerhet som råder om hur en sådan skulle göras.

Nettoproduktionen beräknas öka mer än elanvändningen; från
120 TWh 1984 till 141 TWh 1987 eller med 21 TWh. Leveran-
serna till avkopplingsbara elpannor antar vi bli ungefär lika stora
1987 som de var 1984. Däremot räknar vi med att nettoexporten
ökar med 4,0 TWh. Detta betyder att fördelningen mellan export
och leveranser till avkopplingsbara elpannor successivt har för-
skjutits mot alltmer export under år med överskott. Anledningen
till detta är dels en övergång till uppvärmning med fastbränsle
istället för olja och dels oljeprissänkningarna. Båda dessa fakto-
rer minskar potentialen för avkopplingsbara leveranser.

Vi gör i prognosen för 1987 bedömningen att det blir ett myc-
ket vattenrikt år. Vatte.ikraftproduktionen bedöms bli 70 TWh
istället för ett medelår med ca 63 TWh. Detta överskott har alltså
gått till export och avkopplingsbara elpannor. Dessutom har
kärnkraften reglerats ned med någon/några TWh. Den återstå-
ende belastningen av elsystemet har inte varit värre än att det
räckt med att använda billigare kraftslag med undantag för de
första kalla månaderna då oljekondens behövde användas. Ef-
fektproblematiken under denna kalla period 1987 kommer att be-
skrivas mer detaljerat i en senare rapport.
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Slutligen bör del påpekas för år 1987 att vi har använt oss av
en buffert i form av export och avkopplingsbara elpannor som
mer än väl täcker den ovanligt goda vattentillrinningen. Dess-
utom har vi en potential i kraftslag med låga rörliga kostnader
som inte skulle behöva utnyttjas (kärnkraft, industriellt mottryck
och kraftvärme) under året. Till detta ska läggas ca 20 TWh olje-
kondens där några TWh kan användas i reguljär produktion me-
dan resten bör kvarstå som reserv för att klara torra och kalla år
med tillräckligt hög säkerhet.

1 'Känslighetsanalyscr
och ett s k överanpass-
ningsalternativ redovi-
s.is i kapitel K).

7.2 Framtida elenergibalanser och
elpriser

Här diskuteras energibalanserna. I avsnitt 7.3 tas effektbalan
serna upp. I föregående kapitel har elanvändningsprognoser pre
senterats för år 1997. Den prima elanvändningen förväntas stiga
från 126 TWh 1985 till 136 TWh 1997 med 12 reaktorer och
132 TWh med 10 reaktorer. I tabell 7.2 nedan redovisa invänd-
ning och tillförsel under 1985. samt prognoser för 199 .h 2010.
där uppgifterna för år 2010 är hämtade ur verkets ra' * .t. "Ener-
gi- och elanvändningen 1985-1997-2010". Uppgift. - J ö r 1997
och 2010 avser medelår för vattentillrinning och no r* / r empera-
tur. För 1997 finns två alternativ, ett med 12 reakt< \< (: drift och
ett med 10 reaktorer i drift (8 TWh avvecklade).

Våra huvudalternativ i prognosen, de okonomiska
alternativen", avser fall där priserna sätts efter er Tuxiell utgå-
ende från kortsiktig marginalkostnad och att enda <• samhällseko-
nomiskt lönsamma investeringar i kraftproduktion vi genomiörs.
Om tarifferna baseras på de kortsiktiga marginalk -tnaderna får
elanvändarna information om vad det kostar att vlföra ytterli-
gare 1 kWh. På detta sätt upprättas en ekonomisk ålans mellan
användning och tillförsel.

När de» gäller investeringarna finns det en koppling till de kort-
siktiga marginalkostnaderna. Investerar man "med råge" i bas-
produktionsanläggningar, så som man gjort under några år fram
till 1985, pressas de kortsiktiga marginalkostnaderna ned. Detta
beror på att basproduktionsanläggningarna ligger på marginalen
en stor del av året och att man därmed inte behöver använda dy-
rare produktionsanläggningar (t ex oljekondens och gasturbiner)
under så lång tid på året. Situationen blir den omvända om det
blir för lite investeringar. Om man får till stånd en samhällsekono-
miskt effektiv nivå på investeringarna kommer de kortsiktiga
marginalkostnaderna att ligga i paritet med de långsiktiga. Karn-
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kraftsavvecklingen innebär härvidlag inga analytiska problem ef-
tersom vi går från en överskottssituation till en mer ansträngd si-
tuation. En avveckling innebär ju att ett eventuellt överskott re-
duceras snabbare. I praktiken har man att beakta stora osäkerhe-
ter i bl a elanvändning och långa ledtider vid nybyggnation. I
kapitel 10 diskuteras olika sätt att minska dessa problem. Detta
analyseras också mer ingående i verkets underlagsrapport "El-
marknaden".

1'Jämfört med verkets
utredning "Förtida av-
veckling av kärnkraften i
Sverige - Efter Tjerno-
byl". 1986:10 ligger
denna elprisprognos
lägre p g a förändrade
bedömningarna av elan-
vändningens utveck-
ling, kärnkraftsproduk-
tioncn och bränslepri-
serna.

2)En mer detaljerad re-
dogörelse av prognoserna
för tarirferna för olika
abonnentkategorier
finns i verkets under-
lagsrapport "Elmarkna-
den".

Elenergibalanser för 1997

Eftersom elanvändningen med 12 reaktorer i drift 1997 be-
döms öka måttligt och bidraget från kärnkraftsproduktionen be-
räknas bli högt skulle inte dyrare elproduktionskapacitet tas i an-
språk i särskilt stor omfattning. Detta innebär att de kortsiktiga
marginalkostnaderna inte skulle öka särskilt mycket, vilket för-
stärks av en tämligen låg bränsleprisprognos. Vi räknar med en
mycket måttlig prisökning på ett par öre/kWh till 1997 jämfört
med 1985 med alla 12 kärnkraftreaktorer i drift.1 Detta gäller
både för producent- och konsumentledet. Att inte elanvänd-
ningen ökar mer jämfört med 1985 trots den måttliga elprisök-
ningen beror bl a på att vi antagit att elanvändarna redan under
1990-talet tar hänsyn till prisuppgången efter sekelskiftet i sina in-
vesteringsbeslut. De investeringar som görs på användningssidan
under 1990-talet kommer i de flesta fall att sträcka sig in på 2000-
talet. De elprisökningar som vi i denna prognos antar inträffa
strax efter sekelskiftet kommer därför vägas in i investeringskal-
kylerna. Detta förhållande förstärks ju mer prisuppgången vid se-
kelskiftet närmar sig.

Om vi nu studerar fallet med två reaktorer ur drift 1997 visar
våra modellkalkyler att produktionskapaciteten blir något mer
pressad. Dyrare befintlig produktionskapacitet måste tas i drift
vilket höjer de kortsiktiga marginalkostnaderna. I det ekono-
miska alternativet antar vi att dessa ökade marginalkostnader
tenderar att slå igenom med ungefär samma örespåslag i konsu-
mentpriserna via en ökad energiavgift samt en ökad avgift för pro-
duktionseffekt (gasturbiner). Dessa elprisökningar skulle leda till
att ökningen i elefterfrägan dämpas. Den reducerade elanvänd-
ningsnivån leder till att de kortsiktiga marginalkostnaderna inte
ökar så mycket som om elanvändningen nte skulle ha påverkats
alls av elprisökningarna.2

Vi har i elprisökningarna utgått ifrån medelår där olika typer
av torrår, mittår och våtår har vägts samman. Under torrår blir
givetvis elbalansen betydligt mer ansträngd. Hur ansträngd den
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blir är beroende av hur mycket lägre vattentillnnningen blir. I al-
ternativet med två reaktorer avvecklade till 1997 kan en ordentlig
andel av oljekondenscn behöva tas i anspråk. Exempelvis kan
nämnas att med 15 % sannolikhet skulle vattentillnnningen bli så
låg att 8 TWh oljekondens av de totalt tillgängliga ca 20 TWh an-

Tabdl 7.2 Elbalanscr 1985. 1997 och 2010, TWh

1985 1997 1997 2010
Användning 12 rcakl. 10 rcakt.

Industri '
Transporter
Bostader, service m m '
Fjärrvärme, raffinadc-

Bränsleinsats värmekr.
Oljor, inkl gasol
Inhemska bränslen
Kol inkl hyttgas
Naturgas

46.1
2.6

63.7

52.5
2.8

67.0

51.0
2.X

64.9

44 1
3.0

56. S

rier m m 1 '
Dist rihut ionsforluster

Total prim an v. netto

l o t . prima anv tempkorr

Avkopplingsbara lev

Total användning netto

2.6
111

126.2

124.2

4.9

131.1

3.1
10.5

135.9

135.9

1.5

137.4

3.2
10.2

132.0

132.0

1.0

133.0

1.9
8.0

113.8

113.8

0.0

113.8

10.0
4.5
2.2
3.3
0.0

12.1
4.1
3.5
4.1
0.5

16.1
6.8
3.8
4.9
0.6

100.5
14.7
6.7

77.9
1.3

Om v förluster (nettopr)

Tillförsel

3.4

1985

3.7

1997

6.1

1997

53.7

2010

Vattenkraft 70.1 64.5 64.5 66.03

Kärnkraft 55.9 65.0 57.0 0.0
Ind mottryck 2.5 3.5 3.7 6.0
Mottryck. kraftvärme 3.2 4.0 4.4 10.0
Konv kondenskraft 0.9 0.8 1.8 30.5
Gasturbin, annat 0.1 0.1 0.1 0.3

Nettoproduktion

Import
Export

Import-export

Total tillförsel netto

Producentpriser öre/kWh
Relativt graddagtal
Ind prod 1980=100

132.7

5.1
6.7

-1.5

131.1

16
114.2
109

137.9

_

-0.5

137.4

14
100.0
144

131.5

_

1.5

133.0

18
100.0
142

112.8

_

1.0

113.8

29
100.0
168

1 Exkl avkopplingsbara leveranser
- Inkl el för fjärrvärmeverkens pumpar
' Här har vi inte gjort någon egentlig prognos utan arbetar med de 66 TWh som

anges i den av riksdagen antagna planen för utbyggnad av vattenkraften.
Anm: P g a avrundning stämmer inte alltid summan av delsummorna med total-

summan.
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va.u's. i31ir det tillräckligt torrt kan energibrist uppkomma. Encr-
gibristr sken uppgår till ca I % i vårt alternativ med två reaktorer
avvecklade 1997. vilket ligger under det av kraftindustrin tilläm-
pade knleriet på högst 3 % energibristrisk. Med 12 reaktorer i
drift hecöms energibristrisken bli ca 0.5 %. Kostnaderna för
dessa ökade bristrisker, jämfört med dagsläget, är inkluderade i
våra eipnsprognoser.

Vi har torsökt att bygga på en modell där det på marginalen
kostar lika mycket att producera ytterligare en kWh som det på
användarsidan kostar att spara en kWh. Denna jämviktsskapande
prisökning blir enligt modellen runt 6 öre/kWh både i producent-
och konsumentledet jämfört med 198S. Producentpriset, d v s de
kortsiktiga marginalkostnaderna i elproduktionen, skulle då bli
ca 18 öre/k *'h 1997.

Producentpriser på 18 öre/kWh i genomsnitt över ett år är allt-
för låga för att motivera en utbyggnad av ny kolkondenskraft.
med en totai produktionskostnad på uppemot 30 öre/kWh el.
Däremot hamnar ny kraftvärmeproduktion på lönsamhetsgrän-
sen vid e-i elefterfrågan på 132 TWh. Produktionskostnaden på
ca 20 öre/kWb skulle täckas i de lönsammaste kraftvärmeprojek-
ten eftersom intäkterna under vinterhalvåret uppgår till i genom-
snitt ca 20 öre/kWh, men hänsyn till ökad leveranssäkerhet gör
att (de samhällsekonomiska) intäkterna blir ytterligare några
öre/kWh. Vid efterfrågenivån 136 TWh (som skulle motsvara
elanvändningsnivån med inget sparande alls p g a avveckling av
två reaktorer) är ny kraftvärmeproduktion i många fall lönsam
om två reaktorer har avvecklats.

Som framgår av tabell 7.2 ger modellen inte någon utbyggnad
av baskapacitet. Istället använder man här befintliga kraftslag nå-
got mer än idag. Mottrycksproduktionen ökar med drygt
0,5 TWh och kondensproduktionen med omkring 1 TWh. Dess-
utom minskar leveranserna till avkopplingsbara elpannor med ca
0,5 TWh och nettoimporten ökar med omkring 2 TWh i vår prog-
nos. I tabell 7.3 sammanfattas hur bortfallet av 8 TWh kärnkraft
skulle Kompenseras.

Tabell 7.2 Förändringar 1997 om 8 TWh kärnkraft avvecklas jäm-
fört med • 997 utan kärnkraftsavveckling, TWh

Minskad elanvändning
Ökat industr ellt mottryck
Ökad kraftvärme
Ökad kondens
Nettoimport
Minskning avkepplingsbara
leveranser

3.9
0,2
0,4
1,0
2.0

OJ
8,0
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Leveranssäkerheten skulle också vara hög eftersom elanvänd-
ningsnivån är så pass låg. Reservkapaciteten blir enligt vår be-
dömning omkring 20 TWh. för att klara torra år och kalla peri-
oder. Detta förutsätter att i princip alla idag befintliga produk-
tionstillgångar går att använda även 1997. Denna fråga har disku-
terats mer ingående i kapitel 4.

Det bör observeras att då vi. som ovan. uttalat oss om leverans-
säkerheten gör vi det baserat på modellresultat som beaktat osä-
kerhet om vattentillrinning. elanvändning och störningar i kraft-
verken. Verktyget som använts är energi- och effektbalanskör-
ningar med Vattenfalls modeller SKP 103 och SKP 104. Vi åter-
kommer till dessa frågor i avsnitt 7.4 om leveranssäkerhet och i
kapitel 10 om känslighetsanalys.

Elenergibalans for 2010

För år 2010 har vi tidigare baserat vår prognos på antagandet
att producentpriserna är så höga att det är lönsamt att bygga ut
baskraft. Eftersom vi utgår från att kolpriserna ökar och räknar
med höggradig rening av svavel- och kväveoxidutsläpp (vilket
kostar ca 6 öre per kWh el) blir kostnaden för att bygga och driva
kolkondens betydligt högre än vad den är idag.

Vi har utgått från att producentpriserna av denna anledning
ökar till omkring 30 öre/kWh från dagens nivå på 10 öre/kWh. Vi
tänker oss då i vår prognos att de kortsiktiga marginalkostnaderna
ligger i paritet med de långsiktiga, d v s fasta plus rörliga kostna-
der för kolkondens. Denna ökning i producentpriserna antar vi
får fullt genomslag i konsumentpriserna efter sekelskiftet. Dessa
kraftiga elprisökningar skulle leda till att elanvändningen minskar
både inom industrin och för sektorn bostäder och service m m.
Elpriserna påverkas inte av sparandet i denna prognos, eftersom
man ändå tvingas bygga ut baskraft på marginalen. Däremot på-
verkas givetvis utbyggnadsbehovet. Den totala elanvändningen
prognosticeras till 114 TWh. Ca 25 TWh kolkondens behöver då
byggas ut. Energireserverna skulle då bli 15-20 TWh. Detta sys-
tem skulle bli mer vattenkraftdominerat än dagens. Därmed
skulle vi få ett mer energidimensionerat system där effektproble-
matiken skulle få en mindre betydelse.

Skulle istället gaskombikraftverk byggas blir analysen och re-
sultaten ungefär desamma. Vi antar nämligen att den totala kost-
naden kommer att ligga på ungefär samma nivå som för kolkon-
dens.

Om man efter sekelskiftet har en genomsnittskostnads- pris-
sättning blir elprisökningarna mer måttliga sett över en längre tid.
Med hög inflation och en redovisning baserad på nominella vär-
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den kan dock elpriserna bli nästan lika höga som i vår huvudprog-
nos åren efter sekelskiftet. Därefter skulle de dock troligen falla.
Med lägre elpriser efter sekelskiftet måste en mycket större del av-
kärnkraften ersättas med ny basproduktion. Man får nämligen
inte alls så stort sparande då priserna inte motsvarar vad det kos-
tar att producera ytterligare el. Denna brist på anpassning leder,
förutom större utsläpp, till att kärnkraftsavvecklingen avsevärt
fördyras.

Figur 7.1 ger en översiktlig bild av elförbrukningens utveckling
i de olika alternativ som diskuterats i detta kapitel samt några
känslighetsanalyser som diskuteras i kapitel 10.

Figur 7.1 Elförbruk-
ningen 1980-2010

I50

50

MEP ÄW6CKUN& AV
1VX »AKTÖRER, vip Mrrnjfi AV

AVVECKLING-AV

) I Ii Ii Ii Ii ii II,

1M0 -& -so -95 tan täts toto
'JfR

7.3 Nationell effektbalans är 1997
(efter avveckling av två
reaktorer)

Hittills har utredningens analyser varit inriktade på använd-
ning och produktion av el under året i dess helhet. Elsystemet
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måste dock även räcka till under högbelastningstillfällen. Dessa
inträffar vanligen i januari eller februari i anslutning till stark
kyla. Först beräknas effektbehovet för en årlig förbrukning på ca
132 TWh. d v s läget efter avvecklingen av två reaktorer. Däref
ter analyseras om den kvarvarande produktionskapaciteten är
tillräcklig för att tillgodose det behovet.

Risken tor tillfällig energibrist i den svenska elförsörjningen
sammanhänger främst med variationerna i vattcntillrinningcn.
Under torrår kan man bli tvungen att ransonera elektricitet. I den
situationen finns i princip all behövlig produktionsutrustning till-
gänglig, men det saknas möjlighet att utnyttja den del som ba-
seras på vattenkraft. Motsvarande situation skulle inträffa om det
saknades bränsle till kärn- eller oljekraftverken.

Vid risk för effektbrbt är situationen annorlunda. Det finns till-
räckligt mycket vatten i magasinen så att all tillgänglig produk-
tionsutrustning kan utnyttjas. Behovet under en kort tid (tim-
skala) är dock så stort att den samlade produktionsapparaten inte
räcker till. Systemet får då effektbrist.

För att inte riskera sammanbrott i elförsörjningen måste det
även under toppbelastningen finnas reserver tillgängliga. För det
första krävs s k momentan reserv för störnings- och frekvensreg-
lering samt en s k haverireserv för att möta bortfall av den största
produktionsanläggningen. Reservbehoven för dessa ändamål
uppgår för närvarande till ca 550 MW respektive ca 1 050 MW
(Forsmark 3 och Oskarshamn 3) i det svenska elsystemet.

Det maximala effektbehovets utveckling.

Det maximala timmedelvärdet för effektbehovet har ökat från
ca 15 000 MW år 1975 till ca 26 200 MW i januari 1987. Momen-
tant uppgick effektbehovet till ca 26 800 MW den 12 januari
1987. Utvecklingen sedan år 1972 framgår av figur 7.2.

Det finns självfallet ett samband mellan förändringar i effekt-
behov och förändringar i total elanvändning. Detta samband på-
verkas av vilken typ av elanvändning som ökar respektive mins-
kar. Under 1980-talet har framför allt elanvändningen för upp-
värmning ökat. Bostadsuppvärmning är mer temperaturberoende
än industrins elanvändning varför det för en TWh elanvändning
för bostadsuppvärmning krävs ett betydligt högre effekttillskott
än för en TWh elanvändnning inom industrin. Man kan därför
vänta sig att den effektiva utnyttjningstiden, definierad som kvo-
ten mellan årets elanvändning och maximalt effektbehov under
året, skall ha sjunkit under 1980-talet jämfört med 1970-talet. Att
så har varit fallet framgår av figur 7.3.
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Figur 7.2 Installerad
effekt och maximalt
utnyttjad effekt åren
1972-1987
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Källa: Elkraftförsörjningen i Sverige, 1970/71-1986.

1. Medelvärde för åren 197I/72-I97H/79
2. Medelvärde för iren 1979/80-1986
3. Dimensionerande utnyttjningMid
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I) Klim.il och byggnader
Nr 2 IW6. utges av
Kund Tekniska Hög-
skolan. Byggforsk-
niny-sratlct och SMHI

Den effektiva utnyttjningstiden har minskat med v. a
254» timmar frun 197<Målet till 1980-talet. frän knappt
5 54)0 timmar till drygt 5 2IM» timmar eller mellan 5-6 ' <. Under
ar med relativt sett höga toppbelastningar har den effektiva ut-
nvttjningstiden varit ea 5 054) timmar. Troligen kommer den ef-
fektiva utnyttjningstiden under är 1987 att bli något lägre, ca
5 000 timmar pa grund av ilen ovanligt stränga kylan i januari.

Variationerna i utnyttjningstiden orsakas främst av skillnader
i temperatur och konjuktur. Den fallande trenden för utnyttj-
ningstiden torde förklaras av ökande andel elvärme i den totala
elanvändningen eftersom clvärmen har kortare utnyttjningstid än
övriga sektorer.

Medelvärdet för utnyttjningstiden kan dock inte användas för
överslagsinässiga beräkningar av effektbehovet. Det skulle leda
till att man i princip vart annat ar far risk för effektbrist. De ar
utnyttjningstiden är lag pa grund av högt effektbehov skulle ef-
fektbrist uppstå. Effektbehovet bestäms i stället av aren 1981-
1983 som hade de kortaste utnyttjningstiderna. Dessa är ca 5 050-
5 100 timmar. (Värdet för ar 1981 kan eventuellt vara lägre, ca
4 900 timmar, pa grund av skillnader i statistik.)

Effektbehovet är beroende av utetemperaturen. Beroendet
beräknas för landet i dess helhet vara ca 250 MW/°C. Den dimen-
sionerande utetemperatur som används vid beräkningar av bygg-
naders effektbehov vid uppvärmning varierar mellan olika delar
av landet och mellan olika typer av byggnader. I beräkningarna
framlcdes används -I5°C som dimensionerande utetemperaturer,
vilket är ca 10°C lägre än normal temperatur för januari. En viss
osäkerhet rader för närvarande om vilken utetemperatur som
skall användas vid dimensioneringsberäkningar. Det angivna
värdet -I5°C. är ett medelvärde för 21 orter". Den beräknas un-
derskridas en gang pä 20 år under en sammanhängande tredagars
period. Om en temperatur väljs som underskrids en gäng pä 30 ar
istället, fäs ca -16°C som dimensionerande utetemperatur i stället
förca-15°C.

Om hänsyn tas till att utetemperaturen åren 1981-1983 var
lägre än den dimensionerande utetemperaturen med ca 3-5°C.
ökar den effektiva uinyttjningstiden för åren 1981-1983 i genom-
snitt till ca 5 320 timmar. I beräkningarna framlcdcs används där-
för utnyttjningstiden 5 I (K)-5 300 timmar per år vid översiktliga
beräkningar av maximalt effektbehov.

Den maximala belastningen 12 januari 1987 kan inte tas till ut-
gångspunkt för beräkning av framtida effektbehov. Sådana situa-
tioner bör kunna klaras på annat sätt än genom utbyggnad av pro-
duktionskapacitet, t ex genom kommersiella avtal om minskning
av last inom uppvärmning eller industri. Situationen kring den 12
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januari 1987 varierade starkt mellan olika delar av landet. I vissa
områden, t ex Mälardalen. Skåne och vissa delar av inre Norr-
land, inträffar så stark 3-dygns kyla endast vart 60:e år. Situatio-
nen framgår översiktlig för landet av figur 7.4. Återkomstperi-
oden i andra delar av landet var fem år. Köldperioden i januari
1987 var ovanlig även såtillvida att vinden var ovanligt stark.
Detta medför att situationen totalt var än ovanligare än vad som

Figur 7.4 Återkomst-
tid för köldperioden
9-U januari 1987,
antal år
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anges av enbart temperaturkartorna. Någon total sammanväg-
ning av vind- och temperaturförhållanden har dock inte varit möj-
lig att göra inom utredningens ram. Energiverket kommer att re-
dovisa situationen den 12 januari 1987 noggrannare i ett senare
skede. En utförligare beskrivning av temperaturförhållanden
finns i bilaga 6.

Eleftcrfrågans utveckling

Enligt energiverkets beräkningar väntas den prima elefterfrå-
gan, d v s efterfrågan exklusive export och avkopplingsbara el-
pannor, öka från ca 127 TWh under år 1986 till ca 132 TWh när
två reaktorer är avvecklade år 1997. Elefterfrågan utan avveck-
ling beräknas till ca 136 TWh.

Effektbehovet vid efterfrågenivån 132 TWh. och utnyttjnings-
tiden 5 100-5 300 timmar, blir då ca 25 000-26 000 MW. Efterfrå-
genivån 136 TWh ger ett effektbehov på ca 25 700-26 700 MW.

Eftersom beräkningarna av effektbehovet är osäkra görs ne-
dan en beräkning även utgående från den sektorsvisa elförbruk-
ningen. Den sektorsvisa utvecklingen av elefterfrågan framgår av
tabell 7.5.

TabcH 7.5 Sektorsrb efterfragM pi d (exfclasive avkopplmRsbara k-
r), TWWår

Ar 1986* 1997

Industri
Transporter
Bostäder, serv.
Elvärme '
Fjärrv. raff
Förluster

46.7
2.6

38.8
24,2
3,3

10.6

51.0
2.8

40.4
24.5
3.2

10.2

Summa 126.2 132.0

' = preliminära värden
temperaturkorrigerade värden

Utgående från dessa efterfrågenivåer kan förändringar i ef-
fektbehovet beräknas. Det faktiska maximala effektbehovet var
ca 24 000 MW år 1986.

Utnyttjningstiden inom industrin och för värmeproduktion är
mycket olika. Den empiriska kunskapen är dock begränsad varför
antaganden måste utnyttjas. Problemet kompliceras också av att
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vi inte vet speciellt väl hur maxeffektcrna sammanlagras mellan
olika sektorer. Följande antagna utnyttjningstidcr ger dock en re-
lativt god överensstämmelse med effektbehovet för de senaste
åren. Sammanlagringcn mellan sektorerna kommer således till
uttryck i utnyttjningstiden. Den effektiva utnyttjningstiden vid
småhusuppvärmning antas till ca 3 000 timmar. Eluppvärmning
av småhus är i detta perspektiv relativt likt ett fjarrvärmesystem.
En effektiv utnyttjningstid på ca 3 000 timmar är då rimlig. Efter-
som beräkningen här baseras på faktiskt utnyttjad effekt, ej in-
stallerad effekt, blir siffran högre än i andra liknande beräk-
ningar. För enstaka småhus är uttnyttjningstiden inte mer än ca
1 000-1 5(X) timmar.

För förbrukningskategorin mindre fjärrvärmeverk och raffina-
derier antas utnyttjningstiden vara ca 4 500 timmar och inom in-
dustrin 6 500 timmar. För bostäder och service antas utnyttj-
ningstiden uppgå till 5 000 timmar. Med hjälp av dessa utnyttj-
ningstider kan effektbehovet beräknas sektorsvis. Det bör beto-
nas att dessa beräkningar är grova till sin karaktär. Framtida för-
ändringar i industristrukturen, t ex en övergång från processin-
dustri till verkstadsindustri, skulle minska den effektiva utnyttj-
ningstiden inom industrin.

Kunskapen om sambandet mellan elanvändning och effektbe-
hov är begränsade. T ex så beaktas inte den effekt som tidsdiffe-
rentierade tariffer, som kommer att införas av Vattenfall från
årsksiftet 1988/89, kan få på maximalt effektbehov. Klart torde
dock vara att effektbehovet väntas minska något under topplast-
tid, enligt Vattenfalls uppskattning ca 1 000 MW.

Tabell 7.6 Beräkning av effektbehov sektorsvis år 1986 och åt 1997
(efter avveckling av två reaktorer)

År

Industri
Transporter
Bostäder, service
Elvärme
Fjärrvärme, raff

Summa, ca

Faktiskt behov

Beräknat behov vid -15°C

1986

7 200 MW
400

7 760
8 100

730

24 990 MW

23 9002MW

23 200 MW

1997'

7 850 MW
430

8 080
8 170

710

25 240 MW

25 0 0 0 -
26 000 MW

1 Beräkningarna baserade på prognosen i tabell 7.3
2 Vid en sammanvägd faktisk temperatur på -19°C den dag det maximala effekt

h*hrtv*t inträffar)»behovet inträffade
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Beräkningen ovan bygger pä att efterfrågan pä el minskar med
ca 4 TWh vid avvecklingen. Skulle efterfrågeminskningen utebli
beräknas effektbehovet bli ca 8(M) MW högre.

Vattenfall beräknar effektbehovet år 1997 till ca 28 500 MW.
Elefterfrågan antas då uppgå till ca 138 TWh. Vattenfall har räk-
nat med en effektiv utnyttjningstid av 4 850 timmar och dimen-
sionerade utetemperatur på -19°C. Med eleftcrfrågan 132 TWh
fås effektbehovet 27 200 MW med Vattenfalls utnyttjningstid.
Med dimensionerande utetemperatur på -15°C, istället för -19°C,
blir effektbehovet 26 200 MW, dvs ungefär detsamma som i ener-
giverkets maximala 26 000 MW.

Effektbchovsberäkningarna framstår här som mycket säkra.
Så är dock inte fallet. En noggrannare beräkning skulle behöva
baseras på sannolikheter för olika utvecklingar såväl på efterfrå-
ge- som produktionssidan. Därvid skulle sannolikheten för olika
nivåer på efterfrågan, liksom sannolikheterna att olika produk-
tionsanläggningar är i drift, ingå i beräkningarna. Beräkningsre-
sultatet skulle då bli ett effektbehov, och en effektbalans, som har
en viss sannolikhet att inträffa. Så görs till exempel i Vattenfalls
analyser. Det enklare förfarandet har dock bedömts vara tillfyl-
lest i detta sammanhang.

1) Uppgifterna om otill-
gänglig produktionska-
pacitet är framtagna av
Vattenfall.

Effektbalans

Det maximala effektbehovet vid en förbrukning på ca
132 TWh beräknas till ca 25 (HX)-26 (KM) MW, d v s något lägre
än under köldperioden i januari 1987.

Produktionskapaciteten beräknas efter avveckling av två reak-
torer uppgå till ca 33 (KK) MW. Därav behövs dock ca 550 MW
som momentan störningsreserv och ca 1 150 MW som haverire-
scrv. Vidare beräknas ca 1 9(K) MW vattenkraft vara otillgängligt
pä grund av vattenföring och isförhållanden. Väntevärdet för ha-
verier i värmekraftverken beräknas till ca 1 400 MW medan ca
600 MW är otillgängligt på grund av begränsningar i värmeunder-
lag eller genom processberoende1'.

Drygt 27 (KK) MW produktionskapacitet beräknas sålcues vara
tillgängligt. Effektbalansen framgår mer i detalj av tabell 7.7.

En efterfrågan på 136 TWh skulle minska marginalen, utöver
reserver, till ca 400-1 7(K) MW. Effekttillgången täcker således
grovt sett det maximala effektbehovet vid dimensionerande ute-
temperatur (-15°C) även efter avveckling av två reaktorer utan att
ny produktionskapacitet, utöver fattade beslut, behöver byggas.

Osäkerheten i effektbehovsberäkningen är dock betydande.
Det har framhållits tidigare att effektbehovets bestämningsfakto-
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Tabell 7.7 Effektbalans för hela landet efter avveckling av två reakto-
rer, förbrukning 132 TWh

Befintlig kapacitet år 19871

Tillkommande kapacitet
- effekthöjning kärnkraft
- ny vattenkraft2

- ny kraftvärme1

Avveckling 2 reaktorer (grupp 1)

Otillgängligt:
- vattenkraft
- haverier värmekraft
- begränsningar mottryck

Reserver:
- momentan reserv
- haverireserv

Dimensionerade effekt-
behov vid 132 TWh

Marginal (utöver reserver)

1
1

3

1
1

250
270
130
650

900
400
600
900

550
150
700

MW

MW

MW

MW

MW

MW

32

28

27

25

1

Tillgängligt

33 550 MW

34 200 MW

1 100-1 400 MW

800-33 100 MW

900-29 200 MW

200-27 500 MW

000-26 000 MW

200- 2 500 MW

1 Eventuella urdrifttagningar av åldersskäl förutsätts ersättas av ny produktions-
kapacitet i samma omfattning.

: Beslutad utbyggnad. Ansökan inlämnad för ytterligare ca 150 MW som troligen
kommer att genomföras.

3 Avser beslutad utbyggnad i Stockholm. Planer finns dessutom i Malmö på 300
MW, i Göteborg på ca 400 MW, i Nynäshamn på ca 70 MW och i Norrköping
på ca 200 MW.

rer är ofullständigt kända. Sambandet kan också förändras, t ex
genom strukturomvandlingen inom industrin. Vidare kan elan-
vändningen överstiga de 132-136 TWh som prognosberäkning-
arna resulterar i. Någon definitiv slutsats om effekttillgången ef-
ter avvecklingen av två reaktorer täcker effektbehovet kan såle-
des inte dras för närvarande. Men det är inte heller möjligt att i
dagsläget hävda att ny produktionskapacitet måste byggas för att
klara effektbehovet. Effektbehovets utveckling behöver följas
noga och analyseras under de närmast kommande åren. Om en
utbyggnad då bedöms nödvändig kan den ske på relativt kort tid -
ca två år - genom installation av gasturbiner. Några beslut om ny
produktionskapacitet för att tillgodose effektbehovet vid topp-
lasttillfällen behöver således inte fattas i omedelbar anslutning till
beslutet om kärnkraftavvecklingens inledning.
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På grund av överföringsbegränsningar kan dock regionala ef-
fektbrister uppstå. Dessa kan göra en utbyggnad av produktions-
kapaciteten nödvändig. Regionala effektbalanser behandlas i ka-
pitel 8.

l)Andersson, R., Ta-
ylor. L: The Invest-
ment Criteria of the
Swedish Electricity In-
dustry, i Energy Econo-
mics January 1985 - : Di-
mensioning Reserve
Margins of Electrical
Energy in Sweden, i The
Energy Journal Vol. 6,
No. 2 - : The Social Cost
of L/nsupplied Electri-
city. A Critical Review

7.4 Påverkan på
leveranssäkerheten

Om produktionskapaciteten minskas utan att ersättande pro-
duktion byggs, minskar leveranssäkerheten i elförsörjningen. Det
sker i två olika avseeden. För det första ökar risken för ransone-
ring på grund av torrår. Landet drabbas då av energibrist. För det
andra ökar risken för att man inte klarar maximibehovet under
topplasttimmar under vinterhalvåret. Både frågorna har en ka-
raktär som gör exakta slutsatser och ställningstaganden svåra.

Risken för energibrist

De analysmodeller och beslutskriterier som tillämpas av kraft-
industrin för närvarande innebär att man accepterar energibrist
vart 30:e år. Risken för energibrist är således ca 3 %. Analysen
görs utgående från olika sannolikheter för vattentillrinning, kraft-
verkens tillgänglighet och efterfrågans variationer. Kostnaden för
energibrist antas vara densamma, 3 kr/kWh, i alla sektorer. Nå-
gon differentiering mellan olika sektorers möjligheter att minska
sin elanvädning görs inte i analyserna.

I några samhällsekonomiskt inriktade studier«l)» har man för-
sökt beräkna den samhällsekonomiskt optimala bristrisken. Be-
räkningarna skiljer sig från kraftindustrins genom att olika sekto-
rer i samhället antas kunna minska sin elanvändning till olika
kostnader. Variationerna i produktion och efterfrågan är de-
samma som i kraftindustrins analyser. Den brist som uppstår skall
i första hand drabba dem som lättast kan minska sin elanvänd-
ning. Resultatet av analysen är att en bristrisk på 8 å 10 % är sam-
hällsekonomiskt optimal. Elbrist kan således få förekomma ung-
efär vart tionde - vart tolfte år.

Det har inte inom denna utredning varit möjligt att mer i detalj
analysera dessa skillnader. Energiverket har för avsikt att i pro-
jekt som skall pågå under de närmaste två - tre åren mer nog-
grannt analysera den samhällsekonomiskt optimala dimensione-
ringen av elsystemet. Några säkra slutsatser kan därför inte dras
för närvarande. Dessa och andra liknande frågor ges en utförli-
gare preliminär beskrivning i underlagsrapporten "Elmarkna-
den".
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Avvecklingen av två reaktorer medför att energileveranssäker-
heten minskar. Minskningen i energileveranssäkerheten blir dock
något lägre än bortfallet i blockens produktion. Skillnaden är ca
10 %. Bortfallet i produktionskapacitet och försämrad energile-
veranssäkerhet framgår av tabell 7.8.

Tabell 7.8 Produktionsbortfall och försämrad energileveranssäker-
het för olika reaktorkombinationer, TWh/år.

Reaktor-
kombination

Grupp 1:
Ol + Rl
O1 + R2
Ol + Bl
O1 + O2
B1 + B2
Bl + Rl

Grupp 2:
Ol + Fl
Bl + Fl
Rl + Fl
R1 + R3

Produktions-
bortfall

8.2
8.3
7,2
7.2
8.7
9.6

9.8
11.2
11.9
11.2

Försämrad energi-
leveranssäkerhet *

6,3
6.4'
6.3
7.3
7.4
8.4

8.4
9.3

10.4
9,9

* Beräkningarna är genomförda av KRAFTSAM på begäran av statens energi-
verk

1 Energiverkets uppskattning

De kraftbalanskörningar som har gjorts för avvecklingen be-
räknar även risken för energibrist. Även efter avvecklingen, utan
att ny ersättande produktionskapacitet byggs, är bristrisken på el-
ler under den beräknade samhällsekonomiskt optimala bristris-
ken liksom under kraftindustrins energibristkriterium på 3 %
bristrisk. Risken för energibrist under olika förutsättningar fram-
går av tabell 7.9.

Tabell 7.9 Risken för energibrist vid avveckling av två reaktorer

Före Efter avveckling,
avveckling: elefterf rågan:

132 TWh 136 TWh

Bristrisk 0,5% 1.0% 2,4%

Risken för effektbrist

Beträffande risken att man inte kan tillgodose den högsta tim-
belastningen under topplasttiden är kunskaperna mer begrän-
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sade. Enligt kraftindustrins dimensioneringsregler kan risk för ef-
fektbrist accepteras under ca K) timmar per år. Problemet har
dock inte varit aktuellt för Sveriges del då någon risk för effekt-
brist inte har förelegat under de senaste åren. Historiskt sett har
det svenska elsystemet varit ett encrgidimensioncrat system. Pro-
duktionskapaciteten räckte till även under köldperioden i januari
1987 med viss marginal (ca 900 MW) utöver reservbehovet för
momentana störningar och haverier.

SMHI har på statens energiverks uppdrag gjort en genomgång
av köldperioden i januari 1987 och dess representativitet. Den
12:e januari noterades en toppförbrukning på ca 26 200 MW mel-
lan kl 8 och 9. Momentant uppgick belastningen till ca
26 8(K) MW, d v s ca 2 % över timmmedelvärdet. Belastningen
minskade sedan långsamt och var ca 25 400 MW mellan kl 19 och
20.

Enligt SMHI var den 12:e januari ca 2O-25°C kallare än nor-
malt. Det innebär att temperaturen var ca 5-10°C lägre än den
dimensionerande utetemperaturen. Enligt SMHI kan så stora av-
vikelser väntas inträffa ungefär vart 30 år.

Vid ekonomiska värderingar av effektbrist används inom
kraftindustrin värdet 30 kr/kWh som ett genomsnittligt mått på
bristen. Kostnaden för att tillgodose effektbehovet med gasturbi-
ner är ca 20O-3(X) kr/kW per år. Kostnaden per kWh blir då bero-
ende av hur mycket gasturbinerna körs under året. Om produk-
tionssystemet dimensioneras så även situationer som den 12:c ja-
nuari skall klaras genom att produktionssystemet byggs ut blir
kostnaden för effektreserven i form av gasturbiner av storleksord-
ningen 100-1000 kr/kWh. (Gasturbinerna har här inte tilldelats
någon energirescrvvärdc eftersom energibristrisken idag är för-
sumbar. I stället för att bygga bort effektbristen genom ökning
av produktionskapaciteten är även åtgärder på användningssidan
tänkbara. Statens energiverk har låtit ÅF Energikonsult under-
söka möjligheterna för industrin att minska sitt effektbehov under
topplasttid. Enligt ÅF Encrgikonsults genomgång beräknas max-
imalt ca 1 000 MW kunna kopplas bort. Grunden för dessa bort-
kopplingar är kommersiella överenskommelser mellan kraftföre-
tagen och industrin som skulle kunna realiseras i framtiden. Möj-
ligheten till bortkoppling av last redovisas noggrannare i bilaga 7.

En annan möjlighet är att elförsörjda värmepumpar i fjärrvär-
menät kopplas ur under extrem höglastid. I fjärrvärmenäten finns
ofta en reservproduktionsmöjlighet i form av oljepannor. Enligt
en konsultrapport från VBB till statens energiverk beräknas ca
100 MW värmepumpar kunna kopplas bort vid höglasttid utan
några nämnvärda problem. Tillräcklig reservproduktionskapaci-
tet finns tillgänglig i dessa fall. Eftersom anläggningen ändå alltid

112



måste finnas dar består kostnai en för att driva den under extrem
kyla av startkostnaden för anläggningen plus bränslekostnaden.

Ytterligare ca 200 MW el för unft av värmepumpar, eventuellt
upp till 300 MW el, kan kopplas bort i fjärrvärmesystem under
begränsad tid. Dessa anliiggninga måste dock köras igång igen
efter några timm:-.r så att temperaturerna i fjärrvärmenätet inte
sjunker för mycket då reserver enoast finns i begränsad omfatt-
ning.

Det förefaller således finnas möjligheter att under topplasttid
på kommersiella gri.nder koppla bort vissa kunder, såväl industri
som fjärrvärme. Dessa åtgärder är också samhällsekonomiskt bil-
ligare än utbyggnad av produktionskapacitet som används endast
vid extrem kyla, vart 20-30:e år.

Andra möjligheter att klara effekt- och energibristsituationer
diskuteras i underlagsrapporten "Elmarknaden".

En jämförelse med några västeuropeiska länder.

Alla elsystem råkar ut för avbrott. Avbrotten kan orsakas av
fel i antingen produktionssystemet eller fel i någon led av överför-
ingen. Den helt dominerande orsaken till avbrott är fel i den lo-
kala eldistributionen. Statens energiverk har låtit konsultföreta-
get Metra i London göra en jämförelse av risken för avbrott i elle-
veranser i fyra västeuropeiska länder; Storbritanien, Västtysk-
land, Danmark och Finland.

Av de undersökta länderna har Storbritanien den minsta av-
brottsrisken, Finland den högsta. Skillnaden beror enligt Metra
främst på skillnader i befolkningstäthet och klimatförhållanden.
Detaljerna framgår av tabell 7.10.

Tabell 7.10 Avbrott i elförsörjningen i fyra västeuropeiska länder

Antal avbrott/år:
Totalt
- tätorter
- landsbygd

Avbrottens varaktighet
Totalt
- tätorter
- landsbygd

Västtysk-
land

4,0
2,0
6,0

(min):
120
30

150

Storbri-
tannien

0,9
0,5
2,5

100
30

250

Danmark

2,5
0,7
3,3

140
30

220

Finland

10,5
3,0

12,7

280
150
350

Anm. Tabellens siffror skall ej tolkas alltför strikt då skillnader kan finnas mel-
lan länderna i definitioner på avbrottstider m nr

Källa: Metra

113



Såväl avbrottsfrekvensen som avbrottens varaktighet kan vari-
era i betydande utsträckning mellan olika områden inom ett visst
land, främst för abonnenter på landsbygden. Avbrottsrisken och
avbrottstiderna är vidare starkt beroende av spänningsnivån som
de mäts vid. Ungefär 20-25 c/c av avbrotten är planerade i samt-
liga fyra länder och görs vid reparationer och underhållsarbeten.

Avbrottsriskerna i Sverige är ungefär på samma nivå som i
Västtyskland-Danmark-Storbritannien. Avbrottstiden beräknas i
genomsnitt till ca två timmar. För abonnenter i tätorter anges av-
brottstiden till knappt 30 minuter och för landsbygdsabonnenter
till några timmar. En noggrannare uppdelning finns i tabell 7.11.

Tabell 7.11 Avbrott i elförsörjningen i Sverige

Antal avbrott Avbrottens
per år varaktighet,

minuter/år

Spänningsniva:
220 400 kV 0.2 10
70130 kV 0.5 15
20 50 kV 2 90

Totalt 120
- tätorter <30
- landsbygd några timmar

Källa: Vattenfall. Elavbrottet 1983-12-27

För samtliga länder gäller att endast ca 1 % av avbrotten, mot-
svarande ca 1-5 minuter per år i genomsnitt, beror på fel i elpro-
duktionen eller i högspänningsöverföringen (>220kv). En relativt
stor ökning, t ex en fördubbling av avbrottsrisken på högspän-
ningsnivå, ökar således avbrottstiden hos konsumenter endast
marginellt.

Reserveffekten år 1986 var relativt lika i de fyra länderna.
(Med reserveffekten förstås skillnaden mellan normalt tillgänglig
effekt och maximal effektefterfrågan). Reserveffekten uttryckt i
procent av normalt tillgänglig effekt var år 1986 21 % i Storbritan-
nien, 24 c/c i Finland, 33 % i Danmark och 30 % i Västtyskland.
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8 PÅVERKAN PÅ
REGIONAL
ELFÖRSÖRJNING

8.1 Effektbehov och tillgänglig
produktionskapacitet inom olika
regioner

Vi har tidigare i kapitel 6 redovisat prognoser för elefterfrågan
vid mitten av 1990-talet. I föregående kapitel beräknades vidare
de effekter som avvecklingen av två reaktorer förväntas ha på el-
energi- och effektbehovet för landet i dess helhet.

Som ett underlag för regionala effektbalanser har energiverket
låtit AB Tore J. Hedbäck utreda regional elanvändning, se bilaga
6. Av utredningen framgår att elanvändningen ökat med ca 6 9c
per år under perioden 1983-86, varvid Sydkraft, Vattenfall Väst.
Stockholm Energi och Gullspång haft den högsta tillväxttakten.
8-9 % per år. Den maximala entimmeseffekten har på motsva-
rande sätt ökat med 5,5 % per år i hela landet. Sydkraft och
Stockholm Energi har haft den största tillväxttakten, 7-8 %.

En nedbrytning av den prognosen på de tre regioner som ges
av överföringssnitten ger värdena i tabell 8.1 för efterfrågan på
elenergi och maximal effekt efter avvecklingen av två reaktorer.
Det maximala effektbehovet beräknades i avsnitt 7.3 till ca
25 000-26 000 MW. För att belasta effektbalansen maximalt an-
vänds 26 000 MW i beräkningarna nedan. För att underlätta jäm-
förelser med situationen idag har även elförbrukningen under år
1986 och den maximala belastningen 12 januari 1987 angetts i ta-
bellen.

Tabell 8.1 Elefterfrågan och maximalt effektbehov efter avveckling
av två reaktorer (8 TWh) samt jämförelse med 1986 och 12 januari 1987

Norr om snitt B-B
Mellan B-B och C-C
Söder om snitt C-C

Summa, ca

Elenergi
ca 1997

26
81.5
24.5

132

(TWh)
1986

25
79
22

126

Max effektbehov (MV)
ca 1997 87-01-12

5000
15 800
5 200

26 000

5 000
16 420
4 780

26 200
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Den totala förbrukningen har delats upp på områden som ges
av de tre snitten. Utgående från den årliga elenergiförbrukningen
beräknas det maximala effektbehovet med hjälp av utnyttjnings-
tiden. Området söder om snitt C-C behandlas utförligare i avsnitt
8.3 eftersom överföringen i snittet är central för beräkningarna.
Snitt B-B har däremot behandlas mer översiktligt eftersom över-
föringsförmågan inte förefaller bli begränsande under medelår.

På motsvarande sätt måste den totala produktionskapa- citeten
för landet brytas ner på olika regioner. Detta görs t tabell 8.2.

Tabell 8.2 Produktionstillgångar regionalt ca år 1995 utan avveck-
ling (MW)

Region

Norr om B-B
Mellan B-C
Söder om C-C

Summa

Inst

13 400
17 500
3 300

34 200

Otill-
gängl*

1 9001

1 7002

300:

3 900

Reserv

0
1 10»'

600'

1 700

Tillgängl
produktion

11 500
14 700
2400

28 600

Överföring
från andra
områden

0
6 7004

3 HMF

* Källa: Vattenfall
1 På grund av följande orsaker: haverier 600 MW. vattenföring 300 MW. isförhål-

landen 300 MW. övrigt 700 MW
; Väntevvärde för haverier ca 1 400 MW samt begränsningar i värmeunderlag

och industriprocesser för mottryck ca 600 MW
' Av överskottet behövs ca 550 MW som momentan reserv och ca 1 150 MW som

haverireserv
4 Förutsätter att den dimensionerande överföringskapaciteten ökas från nuva-

rande ca 6 000 MW genom ombyggnad av 220-kV ledningar till en ny 400-kV
ledning till ca 6 700 MW vid höglasttillfällen Även andra åtgärder som installa-
tion shuntkondensatorer och ombyggnad av ställverk kan bli nödvändiga för *;t
uppnå denna effekt. Värdet gäller för en totalbelastning upp till ca 27 (NX) MW.
Därtill kommer överföring av vattenkraft från Norrland till mellansverige via
Finland på 400 MW genom en högspänd likströmsledning.

1 Overföripgsförmagan uppgår för närvarande till 2 700 MW i snitl C-C vid hög-
last (2 <*)() MW under laglasttid). En utbyggnad till 3 100 MW kan göras pa ca
2 ar genom installation av SVC.

8.2 Regionala effektbalanser
Produktionskapaciten för varje region måste ställas i relation

till effektbehovet inom regionen. Den jämförelsen visar om det
finns överskottskapacitet inom regionen som kan föras över till
andra delar av landet eller om regionen måste "importera" kraft
från andra delar av landet. Effektbalansen påverkas olika bero-
ende på vilka av kärnkraftsreaktorerna som avvecklas. Vid av-
veckling av Barsebäcksverket försvinner 600 MW för respektive
reaktor söder om snitt C-C. För de övriga avvecklingskombina-
tionerna minskat produktionskapaciteten med mellan ca
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1 050 MW och ca 1 800 MW i området mellan snitten C-C och
B-B.

Effektbalansen för olika regioner före avveckling framgår av
tabell 8.3. Siffrorna fås om från den tillgängliga produktionskapa-
citeten i tabell 8.2 ovan subtraheras de avvecklade reaktorernas
produktionskapacitet och det maximala effektbehovet enligt be-
räkningen i tabell 8.1.

Tabell 8.3 Regionala eflektbalanser vid mitten av 1990-talet före av-
veckling. Elanvändning 132 TWh

MW

Tillgänglig
produktion
Överföring till
området
Överföring från
området

Tillgängligt

Max behov

Balans

Effektbalans:
Norr om B-B

II 500

0

6 500

5 000

5 000

+/ - 0

mellan C-B

14 700

+6 500

- 3 HK)

18 100

15 800

+2 300

söder om C-C

2 400

+3 100

0

5 500

5 200

+ 300

Det framgår av tabell 8.3 att effektbehovet täcks i samtliga fall
före avveckling. För regionen mellan snitten B-B och C-C upp-
går det maximala effektbortfallet till ca 1 900 MW vid avveckling
av två reaktorer. Effektbalansen för regionen mellan snitten B-B
och C-C efter avveckling framgår av tabell 8.4.

Tabell 8.4 Effektmarginal för området mellan snitten B-B och C-C
med en dier två reaktorer avvecklade, MW

Utgångsläge:

Avveckling av:
O-l
O-2
R-I
R-2
R-3
F-1

Grupp 1:
O-l + R-I
O-l + O-2
O-l + R-2

Grupp 2:
O-l + F-1
R-1 + F-1
R-1 + R-3

2300-440
2300-600
2300-800
2300-f (60
2 300 - 920
2300-5

2300-
2300-
2300-

2300-
2300-
2300-

>80

340
140
300

1520
880

1820

+2 300

HM)
700
500
440
380
320

%0
1 160

000

780
420
480
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I initiailäget finns en marginal på 2 300 MW. Marginalen täc-
ker således bortfallet i produktionskapacitet. Effektbalansen vi-
sar ett överskott för meliansverige vid alla avvecklingskombina-
tioner.

8.3 Avveckling av

Effektbehovet för området söder om snitt C-C har ökat från
ca 2 200 MW år 1975 till ca 4 600 MW år 1987. Området har en
kortare effektiv utnyttjningstid än genomsnittet för landet. Den
dimensionerande utnyttjningstiden blir ca 4 650 timmar per år ut-
gående från empiriska värden för 1978-1983. Utvecklingen från
1975 till 1986 framgår av figur 8.1. Tas hänsyn till avvikelsen i fak-
tisk utetemperatur från dimensionerande utetemperatur ökar ut-
nyttjningstiden till ca 4 750 timmar. Vid beräkningar av effektbe-
hovet har utnyttjningstiden satts till 4 700 timmar. Vid en efter-
frågan på 24.5 TWh beräknas det maximala effektbehovet bli ca
5 200 MW.

506b

UTNVTHNINttTIP

450D

-71 "78 -79 -80 «l -*2 -S3 -W -«5

F/̂ Mr Ä. / Utnyttjningstid söder ont snitt C-C

Barsebäcks båda block har en produktionskapacitet på ca
600 MW vardera. Avveckling av det ena blocket medför således
en brist, om inga åtgärder vidtas, på ca 300 MW vid höglasttillfäl-
len. Denna brist kan elimineras antingen genom en större anpass-
ning på användningssidan, t ex större nedgång i elvärmeanvänd-
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ning än vad som förutsatts i energiverkets prognoser eller genom
förstärkning av tillförselsidan. Tillförseln kan oka*, antingen ge-
nom ytterligare förstärkning av överföringsnätet eller genom ut-
byggnad av ny produktionskapaeitel. lämpligen i form av gastur-
biner. Generellt gäller att det är billigare att bygga ut överfö-
ringen av kraft sä länge kraft finns tillgänglig i andra delar av lan-
det. En förstärkning av överföringskapaciteten blir återbetald pa
mindre än två är om utbyggnaden av ny kondenskraft kan senare -
läggas under den tiden.

Avveckling av Barsebäck påverkar inte effektbalansen i övriga
områden. Om avvecklingen av två reaktorer görs sa att ett av
blocken i Barsebäck och ett block frän ett annat kärnkraftsläge
avvecklas, påverkas effektbalansen söder om snitt B-B. Påverkan
på balansen framgår av tabell 8.4. Även om ytterligare 300 MW
överförs från mellansvenge till området söder om snitt C-C\ finns
en marginal varför något utbyggnadsbehov pa grund av bristrisk
inte uppstår.

Vid avveckling av båda blocken minskar även överföringsför-
mågan i snitt C-C med ca 100 MW. Bortfallet av tillgänglig pro-
duktionskapacitet vid avveckling av båda blocken blir således ca
1 300 MW. Den marginal som före avvecklingen uppgår till
300 MW räcker således inte till att täcka förlusten. I det läget
måste antingen överföringsförmågan eller produktionskapacite-
ten byggas ut. En utbyggnad av överföringsnätet tar normalt ca
fem år. en utbyggnad av produktionskapaciteten kräver omkring
åtta år från beslutstillfället (se avsnitt 4.6). Själva byggtiden be-
räknas till ca 4 år. Situationen för området söder om snitt C-C
framgår mer i detalj av tabell 8.5

Bristen i produktionskapacitet efter avvecklingen uppgår en-
ligt beräkningen till ca 800 MW. vilket kräver antingen utbyggna-
tion av 400-kV nätet eller ny produktionskapacitet. En marginal
finns enligt tabell 8.4 i övriga delar av landet vilken kan föras över
till området. Hur länge detta är möjligt beror pa elefterfrågans
utveckling. Det måste dock betonas att beräkningen av effektbe-
hovet är mycket osäker. I energiverkets prognos har elförbruk-
ningen söder om snitt C-C antagits uppgå ar 1997 till ca
25.5 TWh utan avveckling och till ca 24.5 TWh med avveckling.
Prognosen för elförbrukningen är osäker, liksom sambandet mel-
lan elförbrukning och effektbehov. Den effektiva utnyttjningsti-
den under åren 1978-1983 uppgick i området till ca 4 650 h. vilket
är ca 10 % lägre än för landet i övrigt. Detta kan eventuellt bero
på den relativt höga elvärmeandelen i området.

Statens energiverk har i en tidigare utredning behandlat av-
veckling av Barsebäcksverket. "Förtida avveckling av Barse-
bäcksverket". Eftersom resultaten här skiljer sig något frän den



TateM 8.5 Avveckla* av Barscbicksverketo båda reaktorer. MW

Produktionskapacitet:
Överföring-"

Summa produktionskapacitet

Avgår: otillgängligt
reserv

Totalt tillgängligt

Max effektbehov

Atgärdsbehov

1 Vattenkraft 230 MW
Kraftvärme 21» MW
Kärnkraft 1 200 MW
Oljekondens 1 400 MW
G turbiner 300 MW

3 300' - 1 20» =
3 100 - MW =

300
•MM>-

2 UN)
3 UN)

5 KM)

700

4-HM)

5 2(1»

KIN)

Tinns på att ca IM) MW oljekondens tas ur drift till 1995 av aldersskäl.
Vidare finns planer på en ny anläggning, kolbaserad kraftvärme eller kon-
denskraft, på 300 MW.

: Förutsätter att shuntkortdensatorer. som ökar överföringsförmågan med 401)
MW. har byggts innan avvecklingen sker.

1 Reserv behovet uppgår til NN) MW så länge Barsebäck är i drift. Genom en om-
byggnation vid oljekondenskraftverket i Karlshamn kan reserv behovet minskas
Ul ca 400 MW

utredningen kommenteras skillnaderna nedan.
Det maximala effektbehovet har enligt gällande prognoser

ökat till ca 5 200 MW jämfört med ca 4 800 MW vid omedelbar
avveckling. Överföringsförmågan beräknas, utgående från erfa-
renheterna under köldperioden i januari 1987. vara ca 2 7iK) MW
i stället för 2 600 MW. Överföringsförmågan antas ha byggts ut
till ca 3 100 MW genom installation av s k tyristorstyrd shunt-
kompensering före avvecklingen. Installationen beräknas kunna
ske inom två år efter beslut.

I denna utredning diskuteras inte en omedelbar avveckling,
utan endast en avveckling på sikt. när olika anpassningsåtgärder
hinner genomföras.

Möjligheterna alt samköra nätet söder om snitt C-C med nätet
på Själland kan eventuellt minska behovet av effektutbyggnad nå-
got. Definitiva slutsatser är dock svåra att dra. Själland var i be-
hov av stöd från Sverige den 12 januari 1987, delvis beroende på
omfattande haverier i Danmark. I det tidsperspektivet som det är
frågan om här, urdrifttagningar vid mitten av 1990-talet. hinner
dock överföringen inom Sverige förstärkas eller ny produktions-
kapacitet byggas. Något behov att utnyttja Själland vid effekttop-
par finns således inte såtillvida det inte är ekonomiskt motiverat
inom ramen för det tillfälliga kraftutbytet.
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Sydkraft ABs beräkning av effektbehovet är betydligt högre,
ca 5 800 MW jämfört med 5 200 MW i beräkningen ovan. En
skillnad utgörs av att energiverkets effektbehov beräknas vid -
12°C, som är dimensionerande utetemperatur för området. Syd-
krafts effektbehov är beräknat vid -20°C, som noterades den
12 januari 1987 som genomsnitt för området. Denna tempera-
turskillnad ger en skillnad i effekt behov på ca 400 MW. Föbruk-
ningen före avvecklingen prognostiseras av Sydkraft AB till ca
25,5 TWh vilket är grunden för företagets effektprognos. Energi-
verkets prognos efter avvecklingen är ca 24,5 TWh, vilket förkla-
rar den återstående skillnaden på ca 200 MW i effektbehov.

8.4 Slutsatser om regional
elförsörjning

För de sex avvecklingsalternativ som enbart omfattar reakto-
rer i mellansverige finns enligt tabell 8.4 vissa effektmarginaler
med verkets elanvändningsprognos. Med elanvändningen
136 TWh och/eller något kortare utnyttjningstider krymper dessa
marginaler ytterligare. De fyra avvecklingsalternativen som inne-
håller en eller två reaktorer i Barsebäck innebär alla att överfö-
ringsförmågan till Sydsverige måste byggas ut eller ny produk-
tionskapacitet byggas i Sydsverige.

Såsom framhölls i kapitel 7 är osäkerheten vid effektbehovsbe-
räkningarna betydande. Någon definitiv slutsats bör inte dras.
Detta är inte heller nödvändigt, eftersom gasturbiner för spetslast
kan installeras på kort tid.
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9 SAMHÄLLSEKONOMISKA
KOSTNADER FÖR
AVVECKLINGEN

När två kärnkraftsblock avvecklas uppkommer följande typer av
kostnader:
- ökade kostnader för elproduktion
- merkostnad för tidigarelagd rivning (ökning av nuvärde)
- kostnader för ökade utsläpp av föroreningar
- kostnader för anpassning av elanvändningen till en högre elp-

risnivå

Samtidigt minskar kostnader för kärnkraftsproduktionen. Så-
väl kostnadsökningarna som kostnadsminskningarna är beroende
av vilken kombination av kärnkraftsblock som avvecklas. Först
behandlas referensfallet med avveckling av 8 TWh kärnkraft. I
avsnitt 9.8 behandlas hur avvecklingskostnaden avviker från refe-
rensfallet för olika reaktorkombinationer.

Figur 9.1 Kortsiktiga
marginalkostnader
för elproduktion före
och efter avveckling
av två reaktorer

9.1 Kostnader för elproduktion
Den ökade elproduktionskostnaden orsakas av att dyrare

kraftslag måste tas i anspråk. Marginalkostnaden för elproduk-
tion stiger, vilket illustreras i figur 9.1.

BfTBR
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Förändringar i utnyttjandet av olika kraftsslag framgår av ta-
bell 9.1 såväl för efterfrågenivån 132 TWh som för 136 TWh.
Kraftbalanskörningarna är gjorda av statens vattenfallsverk på
uppdrag av statens energiverk.

Tabell 9.1 Anpassning i elproduktionen vid avveckling av två reaktorer

TWh per år

Prima förbrukning '
Tåld förbrukning :

Förändringar:

Industrimottryck (olja)

Kraftvärme
- fast bränsle
- olja

Oljekondens

Export
Import

Avkopplingsbara
elpannor

Summa

Marginellt kraftvärde •'
Risk för energibrist4

Utan efterfråge-
minskning

136
138

+0.3

+0,4
+0,4

+ 2,0

- 1 . 2
+2.5

- 0 , 9

7,6

23 öre/kWh
2 , 4 %•

Med efterfråge-
minskning

132
138

+0,2

+0,2
+0,2

+ 1,0

- 0 , 7
+ 1,3

- 0 , 5

4.1

18 öre/kWh
1.0%

1 Förbrukning inklusive överföringsförluster men exklusive export och avkopp-
lingsbara elpannor

2 Före avveckling: 145 TWh
' Före avveckling: 14 öre/kWh
4 Före avveckling: 0.5 %

Den ökade kostnaden för elproduktion fås från kraftbalans-
körningar som skillnaden i totala rörliga kostnader mellan olika
alternativ. I kostnaderna ingår även en beräkning av bristkostna-
derna.

Kostnadsförändringar blir, utgående från angivna prisantang-
anden, ungefär följande:

Tillkommer:
- tillkommande kraftproduktion (4 TWh) 640 milj kr/år

Avgår:
- kärnkraftproduktion 620 - " -
- reinvesteringar i kärnkraft _20 - " -

Nettokostnad för ersättande elprod. ca 0 milj kronor
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Nettokostnaden för elproduktionen har således beräknats som
skillnaden mellan den rörliga elproduktionskostnaden vid
132 TWh elanvändning och 10 reaktorer i drift och den rörliga
elproduktionskostnaden vid 136 TWh elanvändning och 12 reak-
torer i drift.

Den totala kostnaden för kraftproduktionen blir således i stort
oförändrad fastän produktionen har minskat med 4 TWh, från
136 TWh till 132 TWh. Ca 20 miljoner kronor av kostnaderna för
ersättande kraftproduktion är rörliga kostnader för avsvavling
och denitrifiering vid oljekondenskraftverken.

Om efterfrågan inte minskar utan förblir 136 TWh ökar kost-
naden för kraftproduktionen med 1 550 miljoner kronor per år.
Också här skall denna kostnad reduceras med ca 640 miljoner
kronor för minskning i rörliga och halvfasta kostnader för kärnk-
raftsproduktion. I detta fall uppstår däremot inga anpassnings-
kostnader i ekonomin i övrigt. Kostnaden totalt är således ca 900
miljoner kronor per år med dessa förutsättningar. Ungefär 60 mil-
joner kronor av kostnaderna är rörliga kostnadei för avsvavling
och denitrifiering vid oljekondenskraftverken i detta fall.

9.2 Kostnader för tidigarelagd
rivning

Enligt förutsättningarna tidigareläggs avvecklingen av de två
blocken med ca 5 år. Detta innebär att rivningen av kraftverken
också kommer att påbörjas fem år tidigare. Rivning av kärnkraft-
verken beräknas kosta ca 600 miljoner kronor per reaktor. Om
rivningen börjas tidigare ökar nuvärdet av rivningskostnaden,
fastän den faktiska kostnaden är den samma, med ca 150 miljoner
kronor per reaktor. För två reaktorer blir ökningen i nuvärde ca
300 miljoner kronor, vilket ger en årskostnad på ca 70 miljoner.

Vid en förtida avveckling påverkas även kostnaderna för han-
teringen av använt kärnbränsle.

Statens kärnbränslenämnd påpekar i sitt yttrande, se bilaga 2
till energiverket bl a följande:

• "Om några av reaktorerna tas ur drift innan de har uppnått 25 ärs drifttid
ändras förutsättningarna för avgiftsberäkningarna. En kortare drifttid leder
till att fonduppbyggnaden från dessa reaktorer upphör tidigare än vad SKN
hittills antagit.

• För att täcka "underskottet" i fonderna vid en tidigare avveckling än som hit-
tills planerats behövs ökade avgiftsuttag. Ett sådant ökat avgiftsuttag kan ske
i olika former.

• Kostnaderna för att ta hand om avfallet och riva kärnkraftverken utgörs till
största delen av fasta kostnader. Detta medför att totalkostnaderna inte på-
verkas i större utsträckning i beräkningar av olika avvecklingsalternativ.
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* F n redovisas inbetalade avgifter under Ivra olika louder, en för varje reak-
torinnchavarc. SKN anser alt man bor överväga om bristen i ett företags
fondbehällning skulle kunna täckas av eventuella överskott hos andra före-
tag. Särskild aktualitet far denna fråga om de bada reaktorer som stängs tidi-
gare än planerat tillhör samma reaktorinnehavare Det bor dä övervägas om
avgiftssystemet ska utformas pa ett sådant sätt att de avgiftsskyldiga företagen
solidariskt ska svara för det totala kostnaderna."

Merparten av kostnaden på ca 1,9 öre/kWh är fast. Eventuella
skillnader i den rörliga delen av kostnaden, som beräknas till ca
0,8 öre/kWh el, som kan finnas mellan olika reaktorer har inte
beaktats i energiverkets kostnadsberäkningarna.

9.3 Kostnader för anpassning i
ekonomin

Elanvändningen inom industrin och för uppvärmning minskar
om två reaktorer avvecklas. Inom industrin kan anpassningen ske
till de högre elpriserna via effektiviseringar, substitution, produk-
tionsändringar och produktmixförändringar. Inom uppvärmning
sker anpassningen genom att användningen av bränslen, i första
hand olja vid individuell uppvärmning och kol i fjärrvärme, ökar.

Den samhällsekonomiska kostnaden för anpassningen inom
industrin beräknas bli av storleksordningen 50 miljoner kronor
per år enligt en grov bedömning som baseras på vinsten i berörda
verksamheter. Kostnaden att förse industrin med 1,5 TWh el
skulle bli drygt 200 miljoner kronor per år. I de fortsatta beräk-
ningarna sätts anpassningskostnaden för industrin till ca
100 miljoner kronor per år.

Kostnaden för ökad bränsleanvändning kan beräknas på basis
av prognoserna. Utgående från de tidigare givna bränsleprisanta-
gandena fås följande kostnader:

Bostäder/service:

Fjärrvärme:

trädbränslen
lätt olja
gasol
Summa

kol
inhemska br
tung olja
Summa

30 miljoner kronor
40

JO -"-
100 miljoner kronor

50 miljoner kronor
70

__5
125 miljoner kronor

Totalt uppgår anpassningskostnader i ekonomin i övrigt såle-
des till ca 300 miljoner kronor. Merparten av kostnaderna hänför
sig till ökad bränsleanvädning för uppvärmning.
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9.4 Miljökostnader
Vid avveckling av kärnkraft ökar användningen av fossila

bränslen, framför allt av tjock eldningsolja. En ökad bränslean-
vändning för med sig ökade utsläpp av svavel, kväveoxider, koldi-
oxid och tungmetaller. Utsläppen av olika föroreningar från
bränslen framgår av tabell 9.2. Statens naturvårdsverk har lämnat
synpunkter på detta avsnitt under arbetets genomförande.

Tabell 9.2 Utsläpp av föroreningar, per MWh bränsle

Förorening

Svavel
Kväveoxid
Koldioxid
Stoft

Arsenik As
Kadmium Cd
Kvicksilver Hg
Bly Pb
Vanadin V
Zink Zn

Kolväten

S g/MWh
NO, g/MWh

CO; kg/MWh
g/MWh

mg/MWh
mg/MWh
mg/MWh
mg/MWh
mg/MWh
mg/MWh

mg/MWh

Bränsle:
eo 1

170
250
300

25

1.4
0.6
0.2
8.6
5,8
5.8

50

eo 5

860
610
300
55

4.3
1.5
0,2
54

1000
43

4

kol

860
610
380
70

10
2
7

85
50
30

20

Ris

70
360

0
270

1.4
4
4

50
72

1700

400

Gasol

3
250
240

3

0
<0.2
<0.2

<0.02
0.0

<0.01

4

Om oljekondensverken förses med reningsutrustning för att
reducera utsläppen blir emissionerna från dessa ca 110 gram sva-
vel och ca 180 gram NOX per megawattimme bränsle.

De ökade utsläpp av olika föroreningar som blir följden av den
ökade bränsleanvändningen vid avveckling av två reaktorer, om
inga motåtgärder vidtas, framgår av tabell 9.3.

De ökade utsläppen av svavel och kväveoxider kan motverkas
genom mer långtgående rening. Utsläppsökningen för dessa för-
oreningar kan således värderas ekonomiskt. Det finns idag inga
realistiska metoder att minska utsläppen av koldioxid vid förbrän-
ning av fossila bränslen. Utsläppen av tungmetaller ökar, främst
av vanadin och zink. Utsläppsökningarna är dock marginella to-
talt sett. (Utsläppen av vanadin härrör till drygt 90 % från tjock
eldningsolja.)

De ökade utsläppen av svavel och kväveoxider kan motverkas
på olika sätt. Svavelutsläppen kan minskas i motsvarande omfatt-
ning om mer lågsvavlig olja utnyttjas, genom avsvavling vid raffi-

1'Svavelhalten i o!iepro- 7 „ ... J \ . ° , . . .
dukter. Statens energi- nenngen eller genom rokgasavsvavhg. Kostnaden att minska sva-
verk 1986:4 velutsläppen vid användning av tjock eldningsolja har beräknats1'
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Tabell 9.3 Ökade utsläpp av föroreningar vid avveckling av 8 TWh
kärnkraft, elanvändning 132 TWh

Förorening

Svavel
Kväveoxider
Koldioxid

Arsenik
Kadmium
Kvicksilver
Bly
Vanadin
Zink

Utsläppsökning

2 800 ton/år
2 600 "

1,5 milj ton/år

40 kg/år
20 •
20 "

400 "
2-3 ton/år
2-3 •

Kolväten 700 kg/år

2|Mindre kväveoxider
från förbränning. Sta-
tens energiverk 1987:3,
Naturvårdsverket Rap-
port 3312

till ca 10 000-20 000 kronor/ton svavel. Kostnaden för att öka
svavelreningen så att ökade utsläpp inte uppstår vid avvecklingen
beräknas således till ca 30 ä 60 miljoner kronor per år.

Utsläppen av kväveoxider kan minskas genom s k katalytisk
rökgasdenitrifiering. Kostnaden beräknas2* till ca 20 000-
30 000 kronor per ton kväveoxider. Kostnaden för att eliminera
de ökade kväveoxidutsläppen beräknas således till ca
50 å 80 miljoner kronor per år. Den tillkommande rening som
behövs för att eliminera utsläppsökningen av svavel och kväveox-
ider beräknas således kosta totalt ca 80 å 140 miljoner per år,
d v s runt 100 miljoner kronor per år.

Utsläppen av svavel skulle bli ca 1 100 ton/år och av kväveox-
ider ca 1 500 ton/år om oljekondenskraftverken försågs med re-
ningsutrustning. Den rörliga kostnaden för reningen i oljekon-
densverken skulle uppgå, som framgick i föregående avsnitt, till
drygt 20 miljoner kronor. För att få en fullständig bild måste in-
vesteringskostnaderna läggas till. Investeringskostnaden för rök-
gasrening beräknas till ca 1 400 kr/kW. Ungefär 600 MW behö-
ver förses med reningsutrustning till en total kostnad på ca 800
miljoner kronor. Den årliga kapitalkostnaden blir ca 80 miljoner
kronor (vid livslängden 15 år och en real kalkylränta på 6 %) .

Kostnaden för att minska utsläppen av svavel med ca
1 700 ton/år och kväveoxider med ca 1 100 ton/år från oljekon-
denskraftverken blir således ca 100 miljoner kronor per år. För
att göra alternativen helt jämförbara krävs dessutom ökad rening
motsvarande ca 1 100 ton svavel och ca 1 500 ton kväveoxider på
andra håll. Kostnaden för detta blir ca 50 miljoner kronor. Total-
kostnaden för ökad rening blir i detta fall således ca 150 miljoner
kronor per år.
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Avsvaviing och denitrifiering vid oljekondenskrattverken
skulle således bli ca 50 miljoner dyrare per år än åtgärder inom
andra sektorer. Orsaken till detta är att oljekondensverken pro-
ducerar relativt lite el. ökningen blir ca 1 TWh per är etter av-
vecklingen vid eftertrågenivån 1?2 TWh. Investering för avsvav-
iing och denitritiering kan då utnyttjas under relativt korta tider
vilket medför att kostnaden per ton i minskade utsläpp blir hög.
Kostnaden för att hålla utsläppen av svavel och kväveoxider pä
oförändrad nivå kan således reduceras till ca 100 miljoner kronor
per år om de mest kostnadseffektiva åtgärderna genomförs.

Enligt "Aktionsplan '87 mot luftföroreningar och försurning'
beräknas kostnaden att minska kolväteutsläppen till ca 5 000 å
K) 000 kronor/ton. Den ökning på mindre än ett ton. som beräk-
nas ske vid avveckling av två reaktorer, är således försumbar.

Möjligen skulle den samhällsekonomiska kostnaden för att
motverka ökade utsläpp av svavel och kväveoxider bli lägre om
möjligheterna till bränslebyte beaktades. De bränslen som ger
upphov till lägre utsläpp, främst flis och naturgas, är dock vanli-
gen dyrare. Skillnaden torde därför bli marginell totalt sett.

Någon ekonomisk värdering av de ökade utsläppen av tungme-
taller och koldioxid inte är möjlig att göra för närvarande.

I bedömningen har inte tagits hänsyn till eventuella lokala ef-
fekter av utsläppen. Analysen baseras på att det inte spelar någon
roll var i landet utsläppen minskas för att motverka utsläppsök-
ningarna från elproduktion med kraftvärme och i oljekondens-
kraftverk. Om oljekondensverken inte utrustas med reningsut-
rustning, kan besvärande lokala effekter uppkomma om elpro-
duktionen med oljekondes blir omfattande. Vid spetslast och re-
servproduktion anses utsläppen vara för små att motivera att re-
ningsutrustning installeras. De lokala effekterna kan bli besvä-
rande främst runt oljekondenskraftverket i Stenungssund då om-
rådet redan innnan har en hög belastningsnivå. De lokala effek-
terna kan därför medföra att de samhällsekonomiskt billigaste åt-
gärderna, nationellt sett, inte är lämpliga.

Om oljekondenskraftverken förses med reningsutrustning
ökar inte den lokala miljöbelastning. Naturvårdsverket behand-
lade lokala miljöeffekter vid ökad drift för oljekondenskraftver-
ket i Karlshamn i anslutning till utredningar "Efter Tjcrnobyl".
Miljökonsekvenserna för mark, skog, yt- och grundvatten kom-
mer inte att märkbart påverkas av en avveckling av två reaktorer
enligt naturvårdsverket."

''St- I ex Statens energi-
verk 1986:11. Förtida av-
veckling av Barsebäcks-
verket (sid 4.V46)
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9.5 Sysselsättning i
kärnkraftskommuner

Kärnkraften svarar för runt 10 c/c av sysselsättningen i kärn-
kraftskommunerna. Avvecklingen av en reaktor minskar syssel-
sättningen med ca 300-400 personer, vilket innebär en sysselsätt-
ningsminskning i kommunerna med ca 3-5 c/c. Betydelsen i de
fyra berörda kommunerna framgår mer noggrannt av samman-
ställningen nedan.

Tabell 9.4 Sysselsättning vid karnkraftsverken

kärnkraftverk Hektrsarbeten Revisions-
pa verken personal

Barsehaek
Forsmark
Oskarshamn
Ringhals
Summa

420
950
S30

1 400

3 600

170
150
130
220
670

Statens energiverk har samrått med kärnkraftkommunerna.
Kommunernas skriftliga yttranden återfinns i bilaga 2.

Kävlinge kommun, där Barsebäcksverket är beläget, påpekar
i sitt yttrande bl a följande:
- De 420 personer som sysselsätts vid Barsebäcksverket motsva-

rar ca 6 % av den totala sysselsättningen i Kävlinge kommun.
- Av den fast anställda personalen bor ca en tredjedel i kommu-

nen. Om man räknar anställda, familjemedlemmar och sam-
manboende, skulle ca 250-300 personer i kommunen direkt
beröras vid en avveckling av hela Barsebäckverket.

- Ett 25-tal anställda med specialkompetens, t ex kärnfysiker
och strålskyddspersonal, kan inte få likartat arbete i regionen.

- Barsebäck skulle kunna bli ett unikt centrum för forskning och
energiutveckling i Sverige.
Länsstyrelsen i Malmöhus län påpekar i sitt yttrande till energi-

verket bl a följande:
- De direkta effekterna av bortfall av de sammanlagt ca 420 ar-

betstillfällena kan bedömas bli förhållandevis begränsade. De
anställda vid Barsebäcksverket har en utbildning och en yrkes-
erfarenhet som gör dem attraktiva på arbetsmarknaden.

- Vintern 1987 fanns under ca 15 dagar inga elförsörjningsmargi-
naler, varvid roterande ransonering med avstängningar under
2-4 timmar av stora geografiska områden förbereddes.
Oskarshamns kommun påpekar i sitt yttrande bl a följande:

- Antalet förvärvsarbetande i kommunen är ca 14 000.
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- Sysselsättningen inkl inhyrda entreprenörer är ca 280 personer
per block.

- Sysselsättningsminskningen i privat och offentlig service be-
räknas till ca 150 arbetstillfällen per block.

- Avveckling av en reaktor minskar således sysselsättningen
med ca 430 personer. (I november 1987 var den öppna arbets-
lösheten 460 personer)
Länsstyrelsen i Kalmar län påpekar i sitt yttrande till energiver-

ket bl a följande:
- De stora kostnaderna och de stora kraven på ersättningspro-

duktion uppstår i nästa skede i samband med avveckling av de
återstående reaktorerna. Det blir därför något av en pseudo-
diskussion att isolerat behandla hur man skall möta en avveck-
ling av två av de äldsta reaktorerna.

- En teknikerpool vid O KG har kunnat tas till vara i det s k
OKG-projektet. genom vilket konsulttjänster erbjudits
mindre och medelstora företag i mellanlänet.

- Varken Kalmar eller Västervik har sådan expansionskraft att
de är av betydelse som alternativ till en sysselsättning vid Os-
karshamnsverket.

- Endast Oskarshamn 1 kan fasas in på 130 kV-nätet. Vid av-
brott på 400 kV-ledningar har således Ol speciell betydelse för
den civila beredskapsplaneringen i södra Sverige.
Varbergs kommun, där Ringhals är beläget, påpekar i sitt ytt-

rande bl a följande:
- Hela kärnkraftverket sysselsätter direkt ca 1 400 personer. Re-

visionspersonalen motsvarar ca 220 årsarbeten.
- Direkt och indirekt skapar kärnkraftverket sysselsättning för

ca 2 500 Varbergsbor. Antalet arbetstillfällen i kommunen är
ca 24 000.

- Personalens ålderssammansättning är sådan att om Ringhals-
verket avvecklas med ett block vart fjärde år 1998. 2002. 2006
och 2010 så motsvaras detta ungefär av personalavgången ge-
nom pensionering.

- Stora markområden har avsatts nära Ringhalsområdet för ny
elproduktionsanläggning.
Länsstyrelsen i Hallands län påpekar i sitt yttrande till energi-

verket bl a följande:
- Gasbaserad elproduktion har diskuterats för Ringhals vidkom-

mande.
- Utöver Varbergs kommun berörs främst Kungsbacka kom-

mun.
- Länsstyrelsen driver på regeringens uppdrag projekt för att an-

vända den teknologiska kompetens som finns vid Ringhals till
företagsutveckling i Varbergsregionen.
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Östhammars kommun.&dr Forsmarks kärnkraftverk är belä-
get, påpekar i sitt yttrande bl a följande:
- 1 början av I98(Malet kommer Svenskt Stål AB att lägga ned

sin verksamhet i Dannemora gruva, där direktsysselsättningen
ä. 180 personer.

- När avvecklingen av kärnkraften inleds, bör Forsmark beröras
i sista skedet av avvecklingsperioden.

- Ny energiproduktion och industriteknisk forskning bör via
Vattenfall lokaliseras till kommunen.

- Staten bör. i samråd med kraftproducenter, genom fondering
av medel från elkraftproduktionen skapa ekonomiska möjlig-
heter att lokalisera nya arbetstillfällen till kommunen.
Länsstyrelsen i Uppsala län påkekar i sitt yttrande till energi-

verket bl a följande:
- Under två år drevs ett projekt med teknikförmedling från Fors-

marksverket i samarbete med länsstyrelsen och utvecklings-
fonden.

- Hösten 1987 startade en utbildning inom data och energiteknik
på gymnasienivå i anslutning till Forsmarksverket.

- Forsmarksverket är även engagerat i Gimo teknikcentrum som
startar sin verksamhet inom kort.

- Avvecklingen i Forsmark bör anstå i avvaktan på att en elpro-
duktion baserad på naturgas kan komma till stånd.
Statens energiverk utredde kärnkraftens betydelse för syssel-

sättningen i kärnkraftkommunerna i samband med verkets re-
missvar på Tjernobyl-utredningen. I samband med föreliggande
utredning har kärnkraftägarna på energiverkets begäran lämnat
uppgifter om sysselsättningen vid individuella block. I tabellen
nedan ges en översiktlig bild.

Tabell 9.5 Kärnkraftverkens betydelse för sysselsättningen i kärn-
kraftskommunerna

Kärnkraftverk

Barsehäck
Bl + B2
Bl alt B2

Forsmark
Fl + F2 + F3
Fl

Oskarshamn
Ol + O2 + O3
Ol
O2

Sysselsättning

Totalt

6oo

1 KM)

1 (KK)

Enskild
reaktor

3(X)

410

360
400

Arbetstill-
fällen i
kommunen
st

7 (XX)
7 000

9 (XX)
9 (XX)

14 (XX)
14 000
14 000

Andel av
kommunens
sysselsätt-
ning r/r

9
4

12
5

7
3
3
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Kärnkraftverk Sysselsättning

Totalt Enskild
reaktor

Arbetstill-
fällen i
kommunen
st

Andel av-
kommunens
sysselsätt-
ning </

Ringhals
Rl'+ R2 + R3
Rl
R3
R2

Summa, ca

I 6(11) -
•UN)

3110

-UN)

24 (NN)

24 (NN)

24 INN)

24 (NN)

4 30(1 54 (NN)

9.6 Beredskap
Överstyrelsen för civil beredskap har ombetts yttra sig till sta-

tens energiverk. I ÖCBs skrivelse 1987-11-10. se bilaga 2. ges bl a
följande synpunkter.
- Ökad beredskapslagring

Den avvecklade kärnkraften måste delvis ersättas med kol el-
ler oljeeldad kraft, vilket innebär ett "ökat beroende av import-
bränslen och ökade krav på beredskapslagring".
- Ökad relativ betydelse av elproduktion

I 1987 års försvarsbeslut har beredskapslagringen av olja mins-
kats. "Betydelsen av tillgång till elkraft för att kunna ersätta eld-
ningsolja för uppvärmningsändamål under krissituationer har
därigenom ökat".
- Hotade industrisektorer

En forcerad elprishöjmng kan medföra sådana nackdelar för
försörjningsviktiga industrisektorer bl a inom metall- och kemi-
områdena att produktionen helt eller delvis hotas, varvid staten
måste vidta någon form av kompletterande beredskapsåtgärd.
- Reaktorernas regionala betydelse

ÖCB pekar på Barsebäcksverkets stora betydelse speciellt i en
krissituation för Sydsveriges elförsörjning. En avveckling av Bar-
sebäcks reaktorer bör därför, enligt ÖCB. ur beredskapssynpunkt
inte ske förrän dessa ersatts med ny elproduktion i Sydsverige el-
ler överföringsnätet byggts ut.

Statens vattenfallsverk har lämnat synpunkter till statens ener-
giverk, se bilaga 2. Däri framhålls bl a följande:
- Elbehovet

Elbehovet bedöms under fredskris uppgå till 70-80 % av nor-
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mulbchovct och under avspärrning och krig till 50-60 r't av nor-
malbehovet.
- Kärnkraftens uthållighet

I dag ger kärnkraften en uthållighet på två år i full drift med i
landet befintliga bränslen. För att producera 1 TWh el erfordras
ungefär följande bränslemängder:

Anrikat kärnbränsle
Olja
Kol
Torv

•'.5 ton
2211 mm "
3 3 0 (ÄH> "
760 IM) "

Om två reaktorer avvecklas till 1997 ökar produktionen av ol-
jekondens, kraftvärme, industriellt mottryck m m. Statens ener-
giverk har översiktligt bedömt det därigenom ökande lagringsbe-
hovet av olja år 1997. För fredskris ökar lagringsbehovet med
0.8 TWh olja och för fallet beredskap krig med 2.1 TWh olja. To-
tala lagringsbehovet ökar således med 2.9 TWh. ca 260 000 ton
olja. Detta gäller approximativt för femårsperioden 1997-2001.
Enligt energiverkets antaganden fortsätter sedan kärnkraftav-
vecklingen 2002-2010 i jämn takt. Beredskapslagringsbehovet
under denna senare period påverkas inte av den femåriga tidiga-
reläggningen av två reaktorers avveckling.

Under en senare fas av kärnkraftavvecklingen kan kolkon-
densverk komma att byggas. Beredskapslagringsbehovet under
en sammanhängande kris beräknas för dessa till ca 80 r/c av årsbe-
hovet. Med 25 TWh kolkondens år 2010 krävs i så fall en bered-
skapslagring av ca 7 miljoner ton kol.

9.7 Totala kostnader
Totalt uppgår kostnaden för avveckling av två reaktorer till ca

500 miljoner kronor per år vid elanvändningen 132 TWh. Kostna-
den för den tidigarelagda avvecklingen, åren 1995-1996 i stället
för 2000-2001, blir ca 1.3 miljarder (beräknat som nuvärde år
1987 med 6 r/r real kalkylränta). De olika delposterna framgår av
tabell 9.6.

Avvikelser i kostnader mellan olika avvecklingsalternativ re-
dogörs för i nästa avsnitt. En känslighetsanalys som belyser hur
kostnaderna för avvecklingen påverkas av nivån på elanvänd-
ningen och av sättet att anpassa sig till avvecklingen görs i kapitel
10.
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Tabell 9.6 Merkostnader för tidigareläggning av avvecklingen av tvä
reaktorer (8 TWh/år)

Kostnadspost

Elproduktion
Tidigare rivning
Anpassning i öv-
riga sektorer
Miljö

Totalt, ca

Elanvändning

132 TWh

Miljoner
kr/år

0
70

300
100

500

Ackumulerat
nuvärde*

0
0.2

1.0
0.3

1.5

136 TWh

Miljoner
kr/år

900
70

0
150

1 100

Ackumulerat
nuvärde*

2.4
0,2

0
0.4

3.0

* I miljarder kronor år 1987 och 1987 ars penningvärde.

9.8 Kostnadsskillnader mellan
avvecklingsalternativ

Kostnadsberäkningarna har hittills avsett ett inte mer nog-
grannt preciserat referensalternativ med 8 TWh avveckling.

De alternativskiljande kostnaderna för olika reaktorkombina-
tioner uppträder i följande kostnadsposter
- tillkommande elproduktion
- avvecklade reaktorers driftkostnader
- anpassning i övriga sektorer
- miljökostnader
- nätförstärkningar

Eventuella skillnader i rivningskostnader och i den rörliga
kostnaden för hantering av använt kärnbränsle mellan olika reak-
torer har inte kunnat beaktas i beräkningarna.

Kostnadsskillnaderna mellan alternativen finns sammanställda
i tabell 9.7. I de fall två block avvecklas genom att spridas på de
olika kärnkraftslägena uppkommer inga kostnader för förstärk-
ning av nätet lokalt. Om däremot båda blocken tas från samma
kärnkraftsläge uppkommer kostnader för förstärkning av stamnä-
tet. Investeringskostnaden för nätförstärkningar beräknas av sta-
tens vattenfallsverk till ca en miljard kronor för Ringhals, till ca
600 miljoner kronor för Barsebäck och ca 300 miljoner kronor för
Oskarshamn.
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Tabell 9.7 Kostnadsskillnader, mellan olika avvecklingsalternativ
jämfört med referensfallet (8 TWh). Elanvändning 132 TWh

Berörda block

Grupp 1:
Ol + Rl
Ol + R2
Ol + Bl
Ol + O2
Bl + B2
Bl + Rl

Grupp 2:
Ol + Fl
Bl + Fl
R1+ Fl
Rl + R3

Miljoner
kronor/år

450-550
500-600
4(X)-5(K)
400-500
550-650
650-750

700- 800
900-1000
950-1050
9(30-1000

Ackumulerat
nuvärde 1987
miljarder kronor*

ca 1.5
ca 1.5-2
ca 1.5
ca 1.5
ca 1,5-2
ca 2

ca 2-3
ca 3
ca 3
ca 3

* Ackumulerat nuvärde år 1987 för tidigareläggning av avvecklingen med 5 år.
1987 års penningvärde.

01+R1 eller R2,440+800 MW, 8,2 TWh

L.i avveckling av Oskarshamn 1 och Ringhals 1 eller Ringhals
2 är det enda av de sex alternativen i grupp 1 som inte kräver ut-
byggnad av stamnätet. Minskningen i reaktiv effekt kräver inves-
teringar i storleksordningen 100 miljoner kronor. Årskostnaden
blir ca 10 miljoner kronor.

01+B1,440+600 MW, 7,2 TWh

En avveckling av en reaktor i Barsebäck kräver installation av
shuntkondensatorer för att öka överföringsförmågan från mellan-
sverige till Sydsverige. Kostnaden härför är ca 100 miljoner kro-
nor. Årskostnaden blir ca 10 miljoner kronor.

01 +02,440+600 MW, 7,2 TWh

En avveckling av två reaktorer i Oskarshamn kräver nätför-
stärkningsåtgärder. Utökade reaktiva resurser och areaförstärk-
ning på stamnätet kostar ca 300 miljoner kronor. Årskostnaden
blir ca 20 miljoner kronor.

Bl +B2,600+600 MW, 8,7 TWh

En avveckling av två reaktorer i Barsebäck utan ny produk-
tionskapacitet i Sydsverige förutsätter utbyggnad av 400 kV över-
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töringar från mellansverige kombinerad med installation av
shuntkondensatorer. Kostnaden uppgår till ca 600 miljoner kro-
nor. Årskostnaden till ca 50 miljorer kronor.

Bl +R1,600+800 MW, 9,6 TWh

Liksom alternativet O l+Bl krävs vid en avveckling av en re-
aktor i Barsebäck installation av shuntkondensatorer för att öka
överföringsförmågan från mellansverige till Sydsverige. Kostna-
den härför är ca 100 miljoner kronor.

I samtliga fall där kostnaden är lägre än i referensfallet ingår
block ett i Oskarshamn (O-l). Detta beror på att blocket är klart
mindre (440 MW) och har lägre elproduktion (2,9 TWh) än de
övriga.

Vid en elefterfrågan på 136 TWh har marginalkostnaden för
elproduktion stigit. Förändringen per TWh är dessutom större än
vid 132 TWh (se figur 9.1). Det innebär att kostnadsskillnaderna
mellan de olika alternativen ökar. Däremot påverkas inte den
kostnadsmässiga rangordningen mellan alternativen av nivån på
elanvändningen.

Nätproblcmen vid avveckling av två block i Ringhals blir san-
nolikt större än vid avveckling av två block i Barsebäck. Detta
sammanhänger med att Västsverige blir ett betydande
underskottsområde om två block i Ringhals skulle avvecklas. Vid
de tillfällen det tredje blocket i Ringhals är avställt måste re-
gionen få merparten av sin försörjning från övriga delar av landet,
i praktiken frän övriga mellansverige och Norrland. (Barsebäcks
produktion behövs i södra Sverige.)

Det regionala nätet i mellansverige måste förstärkas för ca
1 (MM) miljoner kronor, varav 700 miljoner kronor för 400 kV led-
ningar.

Södra Sverige blir i det närmaste helt utan egen basproduktion,
bortsett från ca 250 MW vattenkraft, om Barsebäcksverket av-
vecklas. I överföringssystemet finns emellertid redan idag tre för-
sörjningsstråk till södra Sverige. Nätet är således stabilare dit än
till Västkusten. En utbyggnad av 400-kV nätet blir inte lika omfat-
tande i detta fall som vid avveckling av två block i Ringhals.
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10 KÄNSLIGHETSANALYS

När ska vi diskutera olika variationer i de faktorer som är rele-
vanta för det som bör göras vid en avveckling av två reaktorer
till 1997. Vi kommer att titta på olika elanvändningsniväer, olika
utbyggnadsnivåer och utbyggnadsstrukturer samt en avveckling
av 12 TWh kärnkraft istället för 8 TWh. Därefter diskuteras ris-
kerna med felaktig planering. Först gör vi dock en känslighetsa-
nalys avseende bränsleprisernas betydelse för kostnaderna vid av-
veckling av två reaktorer.

10.1 Varierande bränslepriser
Beräkningarna av kostnaderna för avvecklingen har baserats

på huvudalternativet för bränslepriser i avsnitt 3.3. Varierande
bränslepriser påverkar kostnaden för avvecklingen dels genom att
kostnaden för ersättande bränsleanvändning och kraftproduktion
påverkas, dels genom att anpassningen till höjda elpriser vid av-
vecklingen blir annorlunda om relativpriset mellan el och bräns-
len ändras.

Om vi antar grovt att bränslepriserna ändras med 50 % kom-
mer också kostnaden för den ersättande bränsleanvändningen för
uppvärmning och för elproduktion att ändras. Kostnadsänd-
ringen blir dock något mindre än 50 % eftersom vissa fasta kost-
nader inte påverkas. Inte heller övriga kostnader, tidigarelagd
rivning och miljökostnader, påverkas. Årskostnaden och det to-
tala nuvärdet för olika bränslepriser och elanvändningsnivåer
framgår av tabell 10.1.

I beräkningen ovan var mönstret för anpassningen vid avveck-
lingen givet. Det skedde ingen övergång mellan el- och bränslean-
vändning på grund av ändrade prisrelationer.

En plötslig förändring av oljepriserna kan påverka elanvänd-
ningen genom att hushåll med s k kombipannor snabbt kan gå
över till den billigaste energin. En höjning av oljepriset, t ex,
skulle medföra en övergång till elvärme i dessa pannor. En över-
gång i storleksordningen 10 TWh är möjlig. En så stor ökning av
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Tabell 10.1 Känslighetsanalys av kostnaden för avveckling av två re-
aktorer

Bränslepriser:
a) laga
- årskostnad. Mkr
- nuvärde, miljarder kr
b) referens
- årskostnad. Mkr
- nuvärde, miljarder kr
c) höga
- årskostnad. Mkr
- nuvärde, miljarder kr

Elanvändning

132 TWh

200
0.6

500
1.5

800
2.4

136 TWh

600
1.7

1 01X)
3.0

1 700
5.0

elanvändningen skulle medföra en ansträngd situation i elförsörj-
ningen. Den ökade elanvändningen måste huvudsakligen tillgo-
doses genom ökad elproduktion i landets oljekondenskraftverk.
En värmeförsörjning som baseras på el producerad i oljekon-
denskraftverk medför såväl samhällsekonomiska som företagse-
konomiska förluster. Kostnaden för att producera värme blir då
högre än att använda olja direkt för uppvärmning (trots prisskill-
naden mellan tung och lätt eldningsolja).

Problemet med plötsliga oljeprisförändringar har funnits i flera
år. Risken för oljeprishöjningar, och därav eventuellt orsakad
övergång till elvärme, bör således beaktas redan idag vid kraftfö-
retagens prissättning och tariffkonstruktion. Oljemarknaden be-
döms som stabil på några års sikt. Oväntade prishöjningar - eller
sänkningar - kan ändå inträffa. Den väsentligaste skillnaden är
att anpassningen till oljeprisschocker blir dyrare om två reaktorer
är avvecklade jämfört med situationen att alla reaktorer är i drift.

10.2 Varierande elanvändning
och omfattning av
kärnkraftsavvecklingen

Givetvis är det mycket svårt att göra en elanvändningsprognos
för tio år framåt. De osäkerheter som kvantifierades i elanvänd-
ningskapitlet är sammanställda i tabell 10.2.
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42
56
3
1
8

51
65
3
3

10

56
73
3
3

11

Tabell 10.2 Intervall för elanvändningen 1997 med 10 reaktorer och
1985 års elpriser, TWh

•-äg Referens Hög

Industri
Bostäder, service m m
Transporter
Fjärrvärme1

Distributionsförluster

Total prima anv, netto 112 132 146
1 Exklusive avkopplingsbara leveranser.

Man kan notera att medelvärdet av de tre alternativen är lägre
än 132 TWh. Spridningen i tabell 10.2 är alltså 20 TWh nedåt och
knappt 15 TWh uppåt. Vid den lägre nivån skulle en avveckling
av två reaktorer inte kräva någon utbyggnad av nya kraftverk el-
ler nätutbyggnad. Elpriserna i producentledet skulle ligga några
öre/kWh under 10-öresnivån. Skulle även konsumentpriserna
sjunka skulle elanvändningen öka. Det skulle också finnas ut-
rymme för ganska stor export samt leveranser till avkopplings-
bara elpannor. Detta gäller också om två reaktorer avvecklats.

Med en högre elanvändningsnivå skulle däremot åtgärder krä-
vas.

Producentpriserna skulle här öka till nivån för kostnaden att
bygga och driva ny basproduktion, d v s 25-30 c re/kWh. Om
dessa ökningar också skulle få genomslag i konsumentledet skulle
högalternativets elanvändningsnivå reduceras. Vi tror att investe-
ringsmönstret då skulle ändras i elvärmesektorn. Driften av kom-
bipannor skulle också påverkas, speciellt under vintern. På in-
dustrisidan skulle man i högalternativet få upp mot fördubblade
elpriser. Detta skulle stimulera en effektivare elanvändning.
Dessutom skulle man även på kort sikt få problem alt fortsätta
produktionen i delar av den elintensiva industrin. Dessa struktur-
effekter skulle också leda till en minskad elanvändning.

Hur det skulle kunna se ut med elpriser baserade på kortsiktiga
marginalkostnader visas i tabell 10.3. Som synes reduceras då
osäkerhetsintervallet jämfört med tabell 10.2.

Vi har låtit Vattenfall göra ett antal energi- och effektbalanssi-
muleringar med modellerna SKP 103 respektive SKP 104. Ut-
gångsläget har där varit en elanvändningsnivå på 145 TWh och en
avveckling av 12 TWh kärnkraft till år 1997. För denna situation
har vi studerat olika utbyggnadsförslag i steg om 330 MW och en
möjlig utnyttjningstid om 6 000 timmar. Ett steg kan då ge maxi-
malt 2 TWh.
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Tabell 10.3 Intervall för elanvändningen 1997 med 10 reaktorer och
med marginalkostnadsbaserade elpriser, TWh

Industri
Bostäder, service m m
Transporter
Fjärrvärme
Distributionsförluster

Total prima anv netto

Referens

51
65

3
3

10

132

Hög

53
69

3
3

11

139

11 Enligt uppgift frän en
tillverkare ska det vara
möjligt att driva ny-
byggda gasturbiner minst
6 (HMI timmar om aret.
Detta görs redan i vissa
oljeländer.

:' Kapitalkostnaderna
for befintlig kapacitet
är inte med. Skulli* man
vilja ta med dem skulle
bara totalkostnadskur-
van i figur 10.1 förskju-
tas uppåt. Minimipunk-
ten skulle bli densam-
ma.

•'' Dessutom bör man
egentligen ta hänsyn
till att de rörliga kostna-
derna kan var något
asymmetriska samt att
bränslepriserna är
osäkra och även de kan
ge upphov (ill vissa asym-
metrier. Vi bedömer
dock dessa osäkerheter
som relativt betydclsclö-

De tre utbyggnadsalternativen är kolkondens, oljekondens (en
typ av oljekondens som är billig att bygga men som har höga rör-
liga kostnader) samt gasturbiner" (som eldas med lätt eldning-
solja och är den typ av kraftverk som har de lägsta fasta kostna-
derna men de högsta rörliga).

Det intressanta är vid vilken utbyggnadsnivå och med vilken
utbyggnadsmix som de totala kostnaderna minimeras. Dessa
kostnader innehåller rörliga kostnader för hela elsystemet, årska-
pitalkostnaden för investeringarna (6 % ränta)2', energibristkost-
nader (dessa ingår i de rörliga kostnaderna) samt effektbristkost-
nader (finns bara skattade närmast optimumpunkten). Figur 10.1
visar denna totalkostnadskurva och där anges också de kortsiktiga
marginalkostnaderna samt energibristrisken.

Vi ser att det till att börja med är billigast att bygga ca 12 TWh
kolkondens. Detta betyder att med en elanvändning på 145 TWh
bör man ersätta alla 12 TWh från den avvecklade kärnkraften
med kolkondens. För kostnadsminimum krävs dessutom en ut-
byggnad av ca 5 TWh gasturbiner. Det är här intressant att notera
att det enligt modellen inte sker någon utbyggnad av oljekondens.
Den i utgångsläget existerande oljekondenskapaciteten skulle
vara tillräcklig men även gasturbiner bör alltså ingå i torrårsreser-
ven.

Den sista utbyggnaden av gasturbiner leder nästan enbart till
att bristkostnaderna sjunker. Den energimässiga produktionspro-
filen är alltså nästan exakt densamma oberoende av hur mycket
gasturbiner som byggs. Detta beror till största delen av att model-
len är slumpmässig (stokastisk) i behandlingen av bristkostna-
derna. Hänsyn tas till osäker vattentillrinning (13 %) , osäker vär-
mekraft (4 %) samt sist, men inte minst viktigt, osäker elanvänd-
ning (5 %•). Dessa osäkerheter svarar for ett konfidensintervall
med 70 % sannolikhet (en standardavvikelse). Det är mycket vik-
tigt att notera att modellen alltså själv tar hänsyn till osäker
elanvändning1'.
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När vi har gjort känslighetsanalys på elanvändningen och sam-
tidigt använder denna modell räknar vi in den osäkra elanvänd-
ningen både i känslighetsanalysen och i modellen. Modellanaly-
sen med utgångspunkt från elanvändningsnivån 132 TWh täcker
intervallet 125-139 TWh. Känslighetsanalysen för elanvänd-
ningsnivån 145 TWh kommer i modellen att täcka intervallet
138-152 TWh. På sätt och vis kan man därför säga att det blir frå-
gan om en dubbelräkning att både arbeta med en modell som tar
hänsyn till osäkerheten i elanvändningsnivån och dessutom göra
en känslighetsanalys på elanvändningen.
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Figur 10.1 Utveckling av totala kostnader, energibrist och marginalkost-
nader vid successiv utbyggnad

Ska man studera utbyggnadsbehovet vid en lägre elanvänd-
ningsnivå borde man egentligen göra om motsvarande optime-
ringsberäkningar med ett nytt utgångsläge. Detsamma gäller om
man vill studera en avveckling på t ex 8 TWh istället för 12 TWh

143



vid elanvändningsnivån 145 TWh. Grovt sett motsvarar dock en
avveckling på 8 TWh istället för 12 TWh ungefär 4 TWh lägre
elanvändning, 141 TWh istället för 145 TWh.

Man hamnar inte på alltför felaktiga resultat om man utgär
ifrån att det behövs ungefär lika stor reservkraftskapacitet vid en
lägre användningsnivå som vid 145 TWh. Detsamma gäller en
mindre kärnkraftsavveckling. Vid en lägre elanvändningsnivå blir
dock osäkerheten p g a elanvändningen mindre. En mindre
kärnkraftsavveckling betyder däremot att osäkerheten som orsa-
kas av värmekraften blir större.

Om vi med dessa förutsättningar utgår ifrån 8 TWh kärnkraft-
savveckling vid elanvändningsnivån 145 TWh är det i denna mo-
dell, som också används av kraftindustrin, ekonomiskt att bygga
ut ca 8 TWh kolkondens och ca 5 TWh gasturbiner vid 145 TWh
prima förbrukning. Beräknas elanvändningen bli lägre än ca
137 TWh räcker det alltså i princip med att bygga ut gasturbiner
och under ca 132 TWh skulle det alltså inte vara lönsamt att bygga
något alls enligt modellen. Underhåll och förnyelse av gamla
kraftverk måste givetvis ske i normal omfattning. Om något
större kraftverk helt döms ut av åldersskäl före 1997, behöver det
troligen ersättas av något kraftslag. Dessa senare siffror tenderar
dock att överdriva behovet av reservkraft och därmed utbyggnad.
Anledningen är att elanvändningen här är lägre än 145 TWh vil-
ket reducerar osäkerheten räknat i TWh. I och för sig leder en
avveckling av en mindre del av kärnkraften till en ökad osäkerhet,
men denna ökning blir försumbar i modellen. En kraftvärmeut-
byggnad skulle minska utbyggnadsbehovet av gasturbiner och
kolkondens med motsvarande mängd. Hur stor en kraftvärmeut-
byggnad bör bli skall baseras på antalet lönsamma projekt men
där även intäkten av ökad leveranssäkerhet bör inräknas.

För att en mer fullständig genomgång av dessa förhållanden
hänvisar vi till verkets underlagsrapport "Elmarknaden".

Resultatet av beräkningarna är att man vid 132 TWh elanvänd-
ning och 8 TWh kärnkraftsavveckling Inte skulle behöva bygga ut
någon ersättande kraft av nationella kraftbalansskäl, inte heller
kraftvärmeverk. På grund av höjda kraftvärden kan det dock bli
lönsamt att genomföra vissa kraftvärmeprojekt, vilka givetvis
också leder till ökad leveranssäkerhet. Eventuella regionala pro-
blem kan leda till att en viss utbyggnad ändå är lönsam. Hänsyn
har i dessa bedömningar tagits till en osäkerhet i elanvändningen
om 5 % eller ca 7 TWh med 70 % sannolikhet.

Elanvändningen varierar alltså mellan 125 och 139 TWh med
70 % sannolikhet. Om man inte anser detta osäkerhetsintervall
vara tillräckligt stort kan en viss utbyggnad av gasturbiner vara
lönsam.
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Producentpriserna skulle vid en högre elanvändningsnivå gå
upp mot ca 25 öre/kWh i samband med att de två reaktorerna av-
vecklas vilket, om det följdes av motsvarande elprisökning, i sin
tur skulle minska elanvändningen. Detta reducerar i sig osäker-
hetsintervailet.

När vi i våra beräkningar har tagit hänsyn till osäker elanvänd-
ning både i en känslighetsanalys och i beräkningsmodellen gör vi
oss alltså skyldiga till en dubbelräkning. Detta leder till alltför stor
osäkerhet om elanvändningen vilket medför en överskattning av
utbyggnadsbehovet. Trots detta leder inte våra resultat till att
man i dagsläget behöver besluta om någon utbyggnad alls. Där-
emot kan det vara klokt att förbereda basproduktionsutbyggnad
vilket vi återkommer till.

10.3 Överanpassat
avvecklingsalternativ 1997

För att illustrera utvecklingen vid samtidiga satsningar på ut-
byggnad och elsparande har verket även utarbetat ett s k överan-
passningsalternativ. Vårt överanpassade alternativ med tio reak-
torer (8 TWh avveckling) baseras på att man drar ner elförbruk-
ningen mera än vad som är motiverat av de kortsiktiga marginal-
kostnaderna, t ex genom förtida höjningar av elpriserna eller höj-
ningar av elskatten. Vi har baserat elanvändningsprognoserna i
detta alternativ på en elprishöjning med 6 öre/kWh jämfört med
1985. De ökade konsumentpriserna skulle leda till elsparande.
Prognosen innebär att sparandet motsvarar omkring hälften av
den avvecklade kärnkraftsenergin. Elanvändningen skulle då en-
ligt beräkningarna bli 132 TWh år 1997.

Dessutom har vi i detta alternativ antagit att utbyggnad av ny
elproduktionskapacitet sker i sådan omfattning att all kärnkrafts-
kapacitet som faller bort ersätts med annan baskapacitet.

Resultatet av detta blir enligt modellen att vi får en kraftig
överkapacitet för elproduktion och att de kortsiktiga marginal-
kostnaderna därmed bibehålls på nuvarande låga nivå eller sjun-
ker. Vi har alltså en höjning av konsumentpriserna på 6 öre/kWh,
men en press nedåt på producentpriserna. För enkelhets skull har
vi räknat med att producentpriserna ligger kvar på 1985 års nivå.
Den nya baskapaciteten skulle endast utnyttjas till knappt hälf-
ten. Detta beror på att de nya basanläggningarna bara bär sina
rörliga kostnader under halva året. De fasta kostnaderna täcks gi-
vetvis än mindre. En del av överkapaciteten skulle gå till avkopp-
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lingsbara elpannor och export. Detta beror pä skillnaden mellan
producent- och konsumentpris samt på överutbyggnad.

Ett sätt att hålla konsumentpriserna på en högre nivå än vad
som motsvarar produktionskostnaderna är att höja elskatten. Ett
annat sätt är att kraftföretag och distributörer går ifrån marginal-
kostnadsprissättningen i sina taxor och höjer taxorna över margi-
nalkostnadsnivån. Detta skulle t ex kunna ske genom att höja av-
kastningskravet på Vattenfall. Genom att Vattenfall är prisledare
är sannolikheten stor att andra kraftföretag följer efter.

10.4 Risker med felaktig planering
Med den elanvändningsnivå vi har i referensalternativet

(132 TWh elanvändning, 8 TWh kärnkraft avvecklad 1997)
skulle alltså inget behov av att bygga ersättande kraft föreligga.
Då utgår vi ifrån nationella energi- och effektbalansskäl. I vissa
regioner kan det uppstå problem, vilket diskuterats i kapitel 8.

Bedömer man att elanvändningen blir mellan ungefär 132 och
137 TWh är det kostnadseffektivt att bygga ut gasturbiner, upp
till ca 5 TWh. Blir elanvändningen högre än ca 137 TWh är det
billigast att bygga ut kolkondens. Då har hänsyn tagits till att bl a
elanvändningen är osäker (5 %).

Ledtiden för ett kolkondenskraftverk är uppemot 10 år. Tiden
för upphandling och byggnation är ca 4-5 år. Resten är tid för
projektering, tillstånd m m. Här spelar tiden för tillstånd m m
alltså en avgörande roll. Gasturbiner kan byggas på 2-3 år. Hin-
ner man inte bygga tillräckligt med produktionskapacitet i tid
uppstår problem med ökade energikostnader och lägre leverans-
säkerhet. Bygger man å andra sidan för mycket uppstår extrakost-
nader p g a alltför stora investeringar.

Om de befintliga gasturbinerna kan användas upp till
6 000 timmar om året är det inte lönsamt att bygga så mycket ny
gasturbinkapacitet. Istället skulle man tidigare bygga ut en bas-
produktionskapacitet.

Vi ser fyra olika möjligheter att parera osäkerheten; öka flexi-
biliteten via elpriserna, planera för gasturbiner, minska ledti-
derna Tör byggande av basproduktion och införande av mer
flexibla tariffer och kontraktsformer. Med beredskap på dessa
områden skulle man våga att planera för att bygga mer optimalt
än om man idag skulle satsa på en fix produktionskapacitet för
1997 utan att kunna "spela" med några parametrar.

Ett sätt att öka flexibiliteten är att använda elpriserna som re-
gulator för elkonsumtionen, t ex genom att låta dem variera med
de kortsiktiga marginalkostnaderna. Skulle elanvändningen växa
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" Med realtid avses tid-
punkter som inte kan spe-
cificeras i förväg på det
sätt som man nu gör i
tarifferna - vinter/som-
mar, dag/natt - utan
tidpunkter med knapp-
het på el som uppkommer
slumpmässigt och ibland
med kort varsel.

mer än beräknat ökar da de kortsiktiga marginalkostnaderna och
därmed elpriserna. Denna elprisökning leder till att elanvänd-
ningsökningen dämpas.

Skulle elanvändningen bli lägre än beräknat leder denna pris-
mekanism istället till att elanvändningen stimuleras, via lägre el-
priser. Kortsiktig marginalkostnadsprissättning verkar alltså som
en dämpare av fluktuationer i elanvändningsnivån. Elprogno-
serna blir då stabilare än med fixa elpriser. Elpriserna blir å andra
sidan givetvis osäkrare, i alla fall sett över kortare tidsperioder.
För vissa kundkategorier, t ex mycket eltung industri, kan det
därför vara motiverat att ange stabila elpriser långt i förväg. En
stabilitet skulle underlätta deras investeringsbedömningar. Ett
annat sätt att uppnå en sådan stabilitet kunde vara att ange lång-
siktiga spelregler och en prissättningsprincip. Då skulle elpriserna
variera kring en någorlunda förutsägbar nivå

Den andra faktorn har att göra med att det är mest ekonomiskt
att börja bygga gasturbiner. Skulle elanvändningen bli upp till
5 TWh högre än i vår prognos kan man alltså snabbt bygga ut er-
forderlig mängd gasturbiner. Detta tar bara 2-3 år efter beslut.
Tror man däremot att prognosen stämmer bygger man inte några
nya gasturbiner.

Ett tredje sätt att förbättra planeringsförutsättningarna vore
att ha en stor del av förberedelserna (tillstånd, projektering m m)
klara för nya basproduktionsanläggningar. Skulle elanvänd-
ningen bedömas bli väsentligt högre än vår prognos kunde man då
relativt snabbt bygga ut nya basproduktionsanläggningar. Det bör
härvid observeras att elanvändningsnivån bör överstiga ca
137 TWh för att nya baskraftverk ska bli lönsamma att bygga. År-
talet när så sker blir då styrande för besluten. Med en kostnadsrik-
tig prissättning skulle då priset vara ca 10 öre/kWh högre än idag
vilket i sig kan antas få en relativt stor dämpande effekt på elef-
terfrågan. En elanvändningsnivå på 137 TWh efter en prishöjning
på 10 öre/kWh kan beräknas motsvara en elanvändningsnivå på
ca 150 TWh räknat med konstanta elpriser, vilket är mycket högt.
Sannolikheten för att kraftbolagen skulle behöva utnyttja "pro-
jektreserven" torde alltså vara liten.

Har man dessutom mer flexibla tariffer och kontraktsformer i
form av mer, realtidsanpassade priser", som håller på att utveck-
las av kraftindustrin för närvarande, kan behovet av reservkraft
reduceras än mer. Det kan här vara frågan om kommersiella kon-
trakt som gör effektneddragningar under ett visst antal timmar
per år (om det behövs och med förvarning). Vad det rör sig om är
alltså ett friare och mångsidigare utbud av de avbrytbara kontrakt
som redan finns. Den totala tiden som elanvändarna skulle kunna
avvara (delar av sin) elkraft varierar givetvis från fall till fall. lik-
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som den längsta tid man vid varje avbrottstillfälic kan vara utan
(delar av sin) elkraft. Smältverk drabbas t ex av produktionsbort-
fall i månader om avbrottet överstiger 1-2 timmar. Däremot är
konsekvenserna ganska små vid kortare avbrott. Motsatsen gäller
t ex pappersbruk.

En annan möjlighet är att ha en klausul för olika typer av vat-
ten-år. Produktionskostnaderna i elproduktion äi väsentligt
högre under torrår. Dessutom uppstår då risk för energibristsitua-
tioner vilket givetvis ytterligare förstärker kostnadsskillnaden
gentemot ett normalt år. Här finns kanske möjligheter att und-
vika att el används t ex i kombipannor under torrår. Dessutom
skulle de allra mest elintensiva företagen kunna överväga att
stänga, genomföra reparationer eller reducera elanvändningen i
vissa processer under den svåraste tidsperioden. Kunde företaget
anpassa sig till detta skulle de genomsnitttiga elkostnaderna
kunna minskas. Kraftföretagen skulle kunna reducera sitt re-
servkraftsbehov.

Vi tror alltså att både elanvändare och kraftföretag kan vinna
på flexiblare tariffer och kontraktsformer. Därför räknar vi med
att de skulle införas på frivillig väg såsom man gör i Frankrike.
Vinsten blir givetvis reducerad när man tar hänsyn till ökade mät-
och informationskostnader. Dessa problem beskrivs mer utförligt
i underlagsrapporten "Elmarknaden" och bör innan eventuellt
genomförande utredas noggrant.

Strategin beskrivs översiktligt i figur 10.2
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11 DEMONSTRATION AV
NY ELPRODUKTIONS-
TEKNIK

Teknikutvecklingen inom elproduktionsområdet står inför ge-
nombrott av ett antal tekniker som kan bli miljövänliga och kost-
nadseffektiva. Behovet av demonstration av dessa tekniker är be-
roende av den takt med vilken kärnkraften skall avvecklas. Kra-
ven på leveranssäkerhet m m begränsar utrymmet för att pröva
ny teknik under ett avvecklingsskede. Kunskap och erfarenheter
av den teknik som man då investerar i måste finnas innan mer om-
fattande investeringar kan ske. Utgångspunkten för beskrivning
av behovet nedan är avveckling enligt referensfallet. Det innebär
att viss kunskap kan erhållas från den internationella demonstra-
tionsverksamheten. Vid en forcerad avveckling krävs mer bety-
dande demonstrationsinsatser. Kunskapen från den nu pågående
tekniska utvecklingen bör finnas vid mitten av 1990-talet om den
skall kunna utnyttjas vid kärnkraftavvecklingen.

Det framtida behovet av produktionskapacitet avgörs av ett
antal faktorer som har hög osäkerhet. För att möta denna osäkra
framtid bör vikt läggas vid att uppnå stor handlingsfrihet. Möjlig-
heterna till detta ökar vid en hög kunskap kring de tekniska alter-
nativ som kan bli aktuella under perioden fram till 2010. Det inne-
bär även att kunskaper om och erfarenheter av flera tekniska al-
ternativ är angelägna att uppnå kring så många alternativ som
möjligt.

11.1 Elproduktionsteknik i stor och
medelstor skala

Den internationella utvecklingen av storskalig elproduktions-
teknik sker huvudsakligen med utgångspunkt från kol och natur-
gas som bränslen. Miljövänlig och effektiv kolbaserad elproduk-
tion är starkt efterfrågad vilket medfört att ett antal demonstra-
tionsanläggningar baserad på ny teknik är under uppförande eller
redan har uppförts internationellt. Samtidigt pågår en utveckling
av rökgasreningen från beprövad kolkondensteknik som kan leda
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till att även kolpulvereldning kan klara stränga miljökrav.
Demonstrationsprojekt i stor skala kräver stora kapitalinsat-

ser. Det kan därför vara av värde att söka internationellt samar-
bete för att på så sätt erhålla tillräckliga erfarenheter av ny teknik.
De aktuella teknikerna är
- kolpulvereldning med höggradig rökgasrening
- atmosfärisk fluidbäddteknik (AFBC)
- trycksatt fluidbäddteknik (PFBC)
- kolförgasning - kombicykel (IGCC)
- naturgas - kombicykel

Kolpulvereldning

Kolpulvereldning är f n den mest använda metoden för stor-
skalig kolkraftproduktion internationellt. Utvecklingen inriktas
främst på förbränningsteknik och rökgasreningsmetoder för att
höja miljöprestanda. Västtyska försök med delförgasning av ko-
let är en ny utvecklingslinje.

Före 1995 kan svenska försök behöva ske av delsystem an-
tingen i experimentanläggning eller i samband med befintlig pro-
duktionsanläggning. Delsystemen kan gälla brännare, rökgasre-
ningsteknik mm. De utländska erfarenheterna bör i viss mån
kunna utnyttjas.

AFBC-teknik

Atmosfärisk fluidbäddteknik möjliggör förbränning av fasta
bränslen med goda miljöprestanda. Tekniken lämpar sig för an-
läggningar upp till 100-200 MW el. Tyskland och USA har omfat-
tande demonstrationsprogram. Svensk industri har byggt upp god
kompetens. Den senaste beställda anläggningen gäller kraftvär-
meverket i Örebro på 60 MW el/165 MW värme.

Särskilda demonstrationsprojekt i större skala torde inte behö-
vas. Erfarenheter från några nya kommersiella kraftvärmepro-
jekt kan komma fram.

PFBC

Trycksatt fluidbäddteknik är ett viktigt alternativ för ny kol-
kraft. Jämfört med AFBC kan stora enheter uppföras och verk-
ningsgraden blir högre. Svensk industriell kompetens är god ge-
nom ASEA PFBC. Företaget har beställning på tre demonstra-
tionsanläggningar.
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När drifterfarenheter börjar komma från demonstrationsan-
läggningarna kan det bli aktuellt med demonstration av ett
200 MW el block för driftsättning 1994-1995.

ASEA arbetar med andra generationens PFBC (PFBC-2) där
bl a ingår högtempfilter och delförgasning. Försök eller demon-
stration av PFBC-2 torde bli aktuellt i början av 1990-talet.

Kolförgasning - kombicykel (IGCC)

Tekniken har demonstrerats i 100 MW el genom Coolwater-
projektet med start 1984. Kolet förgasas till väte och koloxid. Ga-
sen renas från svavel och förbränns i kombicykel. Mycket goda
miljöprestanda kan uppnås. Tekniken har studerats i Sverige
inom NEX-projektet.

Genom miljöegenskaperna och möjlig ekonomisk konkur-
renskraft är IGCC-tekniken ett intressant alternativ för kolkraft.
Deltagande i internationella samarbetsprojekt kan vara ett alter-
nativ för att erhålla önskad kompetens. Modulstorleken för
IGCC-tekniken anges till ca 200 MW el.

Nafurgas-kombicykel

Ny elproduktionskapacitet i världen tillkommer f n i stor ut-
sträckning genom naturgas i kombicykel. Det ger hög verknings-
grad i konverteringar från värme till el (50 c/r) och miljöprestanda
är goda. Svensk industri har god kompetens för att delta i en ut-
byggnad i Sverige.

Två svenska demonstrationsanläggningar är aktuella nu. Det
gäller anläggningar med ASEA STAL turbiner i storleken
25 MW el och HK) MW el. Den mindre anläggningen avser
el/ånga för industri och den större för kraftvärme med elproduk-
tion i kombicykel och värme för kommunal fjärrvärme.

Optimal modulstorlek för gaskombi torde vara 150-250 MW
el. Betydande internationell erfarenhet finns redan. Intresse att
demonstrera optimala moduler i Sverige (eller Norge) före 1995
torde finnas från svensk industri.

Teknikval för demonstrationsprojekt

Erfarenheter från PFBC-tekniken kommer att erhållas genom
den anläggning som avses bli uppförd av Stockholm Energipro-
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duktion. Den industriella kompetens som finns inom landet kan
medföra en vidareutveckling av tekniken baserad på svenska mil-
jökrav. Ett utvecklingsarbete mot bättre miljöprestanda pågår.
Behovet att demonstrera en andra generation av PFBC-tekniken
bör analyseras mot bakgrund av de erfarenheter som kan erhållas
från de nu planerade demonstrationsanläggningarna. Eventuella
brister i tekniken bör beaktas innan detaljutformningen av nästa
generations kraftverk sker. Det samarbete som sker normalt
inom kraftindustrin och mellan tillverkare och kraftindustri bör
leda till att erforderlig kompetens kan uppnås genom planerade
demonstrationsinsatser. Det kan även vara möjligt att resultatet
av den planerade demonstrationsverksamheten leder till ett be-
hov av att uppföra en andra generation av tekniken i mitten av
1990-talet.

Behovet av att pröva kolförgasningstekniken är beroende av
den internationella utvecklingen inom området. Den efterfrågan
på miljövänlig kolteknik som finns internationellt bör kunna med-
föra en positiv utveckling av tekniken. Möjligheterna att uppnå
kunskap om tekniken borde i första hand undersökas genom
internationellt samarbete. Den industriella kompetensen finns ej
inom landet, vilket gör att ett utvecklingsarbete anpassat till in-
hemska krav kan bli begränsat, vilket utgör ytterligare skäl för att
söka internationellt samarbete.

En utveckling av rökgasreningsteknik för kolpulvereldning kan
leda till goda miljöprestanda. Inhemsk industriell kompetens
inom området gör att viss utvecklingspotential finns för att uppnå
stränga miljökrav.

Den osäkerhet som råder kring naturgasens introduktion i det
svenska energisystemet gör att det är svårt att ta ställning till be-
hovet av demonstrationsanläggningar. Behov kan uppstå kring
1995 att uppföra en större gaskombianläggning för att uppnå in-
hemska erfarenheter av tekniken. Denna teknik är internationellt
etablerad.

De inhemska erfarenheterna av kolbaserad elproduktion är
begränsade. Det planerade Värtanverket ger svensk kraftindustri
vissa erfarenheter inom området. Det finns skäl att eftersträva yt-
terligare erfarenheter. Valet av teknik bör närmare analyseras
mot bakgrund av den internationella utvecklingen inom området
och den inhemska tekniska utvecklingen. Modulstorleken bör
kunna begränsas till 200 MW el.
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11.2 Småskalig elproduktion
Ett antal tekniker har nått det utvecklingstadiet där en demon-

stration är aktuell. Förutsättningarna för demonstration av ett an-
tal tekniker håller på att analyseras.

Aktuella tekniker är
- småskalig kraftvärme i effektområdet 0,1-20 MW el med in-

hemska bränslen och naturgas
- vindkraft i effektområdet 0,2 - 3 MW el
- bränsleceller

Sammantaget uppskattas demonstrationsbehovet fram till
1995 till storleksordningen 50 MW el.
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•v styrelseledaaoten Ivar Fransen ang Stattna Energiverks
sammanfattning och tlutaataer 1 utradningan oa avvaekling av
tvä reaktorer till aittan av 1990-talat.

Utredningen gar att antydlgt baakad oa att två raaktorar kan
avvacklas radan 1988 utan att ny batproduktionskapaoltat för
elproduktion behöver byggas. Datta atlaaer vll aed da
bedömningar soa Cantarn har gjort i ain awscklingsplan och jag
kan också dala aajoritatana uppfattning att två raaktorar kan
awacklaa till aittan av 90-talat utan att någon ny bas-
kapacitat för alproduktion behöver byggas.

Enligt min uppfattning underskattar dock aajorltaten klart
möjligheterna att begränsa elanvändningen genom effektivare
elanvändning .

Av utredningen framgår klart att an lägre elanvändninganivå
möjliggör lägre elpris och lägre kostnader för avvecklingen av
kärnkraften. Oavsett när kärnkraftsavvecklingen sker eller t o
m kärnkraften skulle förnyas så har nivån på vår elanvändning
avgörande betydelse för hur stor kostnaden blir för förnyelsen
av vårt ensrgiiystsB.

Det är alltså tveklöst av stort intresse att effektiviseringen
av vår elanvändning sker åtminstone i den omfattning soa
ryas inom den raa soa kostnaden för alternativet ny
alproduktion utgör.
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2
Utredningen anger koatnadan för att avvackla två raaktorar till
ca 500 miljoner par år. Dat aotavarar »indra In att halvt öra
per kWh. Samtidigt föralåa an elpriahöjning på sax öra kWh,
vilkat lr 4 öra itr tn vad aom förutaitta om ingan avveckling
akei undar 90-talet. Av priaökningen Kr al'taa ca 3,5 öre inte
•otivarat av genomsnittlig koatnadaökning utan av kortaiktig
marginalkoetnad och viljan att ityra elanvlndningen med ett
högre pria. Blkonaumenterna betalar alltaå ca 4,5 Miljarder »er
per år In vad som egentligen motiveras av tillkommande
totalkottnader. Priehöjningen drabbar meat de» ao» valt att
följa kraftbolagena aarknadaföring av direktverkande el.

Huvuddalan av 1 utredningen redoviaada koatnader för avveckling
av två reaktorer utgöra av anpaaaning i övriga aektorer. Z
huvudiak aataningar på effektivare energianvMndning. Det kan
knappast råda någon oenighet om att danna anpassning Kr ange-
lägen oavaett nKr avvecklingen ekar. Anpassningen Kr knappast
an extra kostnad, »en möjligen ett tidigareligganda. Samtidigt
ar viktigt att proceeaen effektivare energianvKndning kommer
igång aå anabbt som möjligt för att kunna genomföras på bKsta
sKtt och till lKgsta möjliga kostnad.

rör att stimulera en effektivare elanvKndning utan att göra
ttora elprishöjningar så krävs en kombination av "morot och
piska".Centern har i annat aammanhang föreslslaget en Energins
Utvecklingsfond. Resurser till fonden skaffas genom en avgift
på två öre per kWh el.Pondens huvuduppgift blir att frKmja
effektivare energianvKndning och ökad användning av
förnyelsebar energi, men också att stimulera utbyggnaden av
småskalig elproduktion såväl vatten och vind som kraftvKrme.

På detta sKtt påskyndas den förnyelse av vårt energisystem
son utgör den bastå grunden för ett lagt elpris och »kapar
förutsättningar för att kärnkrafter, inte behöver ersättas
kolkondenf.
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i
Avvecklingen av två reaktorer blir på så sitt an logiak åtgfrd
i en angeltgen förnyeleeprocess av vårt energieyateB.

Genoa att anvlnda båda en bagrlnaad prlahöjning - genoa ovan
nämnda avgift - och etiaulera affaktivart anargianvlndning
genoa bidrag och föraånlige lån kan önakad affaktlviaaring av
alanvlndningan uppnåa utan da atora priahöjnlngar aoa föraalåa
1 utradningan. Dlraad undviks oekaå da fördalnlngapolitiakt
negativa affaktar BOB utradningan rtdovlaar.

Med dan atratagi BOB jag föreelår koaaar dat inte att
uppstå några estra alljSkostnader. Da dirakta kostnaderna för
avveckling av två raaktorar blir dlraad ytterligt begrlneade,
men inne blir dareaot att positivt inslag och sotiv för att
snnsbbare starta upp dan förnyelseprocess SOB bl a Bedfor
effektivare elanvMndning och ökad anvlnding av förnybar energi.
Detta Ir en utveckling SOB ligger vll i linje Bed riksdagens
beslut och SOB alla borde vara positiva till.

Stockholm den_9_ deceaber 1987

Ivar Frantfan
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MODERATA SAMLINGSPARTIET

RESERVATION

av ledamoten i Statens Energiverks styrelse, riksdagsledamot

Per-Richard Molén.

Statens Energiverk har på uppdrag av regeringen utrett

konsekvenserna av en avstängning av två kärnkraftsreaktorer

redan i mitten av 1990-talet.

Allmänna synpunkter

Energiverkets utredning är ett rent beställningsarbete.

Antaganden, prognoser och ekonomiska bedömningar har lagts

till rätta för att stämma med den socialdemokratiska

regeringens avvecklingsstrategi. Denna står klart i strid med

en sansad och ansvarsfull miljö- och ekonomisk politik.

Kostnaderna för avveckling av närmast berörda kärnkraftverk -

Oskarshamn, Barsebäck och Ringhals - har med hjälp av de

beräkningsmetoder, som tillämpats, klart underskattats.

Energiverket har inte bedömt säkerhetsfrågorna. Verket har

inte heller tagit ställning till de juridiska frågor, som har

anknytning till givna koncessioner och driftstillstånd.

Ersättningsanspråken på grund av förtida avstängning av

reaktorer har inte berörts. Kostnaderna för miljöförbättrande

åtgärder vid befintliga oljekondenskraftverk (som i dag i

stor utsträckning saknar rening) har behandlats ytterst

summariskt. Näringslivets strukturkostnader på grund av högre

oljepriser, de regionalpolitiska konsekvenserna av
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nedläggningar av eller driftsinskränkningar hos industrier

inom stödområdet, liksom avvecklingens inverkan på

bytesbalans och investeringsutrymmen har inte heller tagits

under övervägande.

Energiverket kommer fram till att en avveckling av två

reaktorer till 1997 resulterar i en elprishöjning på 6 öre.

Detta medför en belastning för det svenska folkhushållet på

7,8 miljarder kronor per år (130 TWh x 0,06 kr). År 1985

åtgick 20 TWh el för elvärme i småhus. Småhusägarna kommer

med andra ord att få årliga merkostnader på cirka 1,2

miljarder kronor. Industrin, som årligen förbrukar cirka 50

TWh el energi, kommer att få årliga merkostnader på knappt 3

miljarder kronor. Ställs dessa kostnader emot de kostnader på

ca 500 miljoner kr per år som Energiverket kommit fram till,

inses omedelbart att utredningens resultat är partipolitiskt

dikterade.

Synpunkter på elanvändningen

Utredningens grundläggande brist är att den - som tidigare

nämnts - förmedlar ett felaktigt intryck av de ekonomiska

konsekvenserna av en förtida avveckling.

Avgörande för storleken på den samhällsekonomiska

uppoffringen är elförbrukningens nivå. Statens Energiverk

räknar med att elförbrukningen efter avveckling av två

reaktorer uppgår till 132 TWh år 1996. Detta kan jämföras med

att Statens Energiverk själv i sin senaste prognos anger

elförbrukningen till 131 TWh redan år 1988.

Kraftsam, som är en samarbetsorganisation för Vattenfall och

de privata kraftproducenterna, anger i sin senaste prognos

elförbrukningen till 138 TWh år 1997. Kraftsam har gjort i

stort sett samma bedömning som Statens Energiverk när det
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gäller realprisstegringen (ca 30%). Kraftsam anger dessutom

att den nuvarande förbrukningsutvecklingen pekar mot nivån

145 TWh år 1997.

Av Statens Energiverks utredning framgår att Danmark, med en

väsentligt högre prisnivå på el än Sverige, räknar med en

förbrukningsökning på 2 å 3%. I Finland - likaledes med en

hög elprisnivå, måste den ökade efterfrågan m\>tas med

utbyggnad av kol- och torvkraft. x Norge beräknas enligt

rapporten elförbrukningen öka med 19 TWh under 1990-talet

(knappt 2% per år). En ökning också i Sverige med 2% per år

med utgångspunkt från nivån 131 TWh år 1987 skulle ge nivån

156 TWh 1997. En ökning med bara 1% per år ger nivån 143 TWh

år 1997. Under perioden 1971-79 steg realpriset på högspänd

el i Sverige med i runda tal 40%, alltså drygt den

realprisökning som Statens Energiverks prognosticerar för den

ungefär lika långa perioden fram till år 1995. Under de åren,

1971-79, steg elförbrukningen i Sverige från 71 TWh till 98

TWh, eller med nästan 40%. Detta skedde under en period med

låg industriell tillväxt. Elvärmeboomen hade inte heller fått

den omfattning ssotn den fick i början av 1980-talet.

Oljepriset var då fortfarande betydligt lägre än oljepriset

vid småhusuppvärmning är i dag.

Sammantaget måste konstatera* att Statens Energiverks

elprognos inte är trovärdig. Konsekvensbeskrivningen i

rapporten borde ha gjorts med utgångspunkt från en mera

realistisk elanvändningsnivå på 145-155 TWh. Av utredningen

framgår att på nWån 145 TWh skulle hela kärnkraftsbortfallet

behöva ersättas med kolkondens till en kostnad av 1 500-2 000

miljoner kronor per år, a.v.s. 7,5-10 miljarder kronor totalt

under 5-års perioden. Rapportens diskontering till nuvärde år

1987 bidrar till att vilseleda och bagatellisera

avvecklingens konsekvenser.
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Det finns vidare en risk för att de mycket begränsade

kostnader som anges i rapporten i den allmänna debatten

kommer att anföras som hela avvecklingskostnaden för de båda

reaktorerna.

För att visa den verkliga avvecklingskostnaden bör man

jämföra med alternativet att de nuvarande

kärnkraftsreaktorerna nyttjas under hela den tid då de

uppfyller säkerhetskraven. Oet innebär att kärnkraften i

Sverige kan utnyttjas under åtskilliga år efter 2010.

Moderata Samlingspartiets representanter har vid flera

tillfällen i riksdagen reserverat sig till förmån för att

nyttja kärnkraftreaktorer även efter 2010. Det är enligt vår

mening viktigt såväl ur miljösynvinkel som från ekonomiska

utgångspunkter. Den totala samhällsekonomiska uppoffringen

för att avveckla två reaktorer kan därför beräknas uppgå till

storleksordningen 25 miljarder kronor.

Nen även utifrån regerings utgångspunkt att alla reaktorer

skall vara avvecklade 2010 är styrelsemajoritetens antaganden

vilseledande. Det finns ingen anledning att utgå från att man

redan 2001 måste stänga de två första kärnreaktorerna. Även

om det kommer att ta flera år att bygga upp

ersättningskapacitet för kärnkraften måste det understrykas

att det både med hänsyn till miljön och landets ekonomi finns

anledning att vänta så länge som möjligt med att ta dessa i

drift. På detta sätt har styrelsemajoriteten kommit fram till

kostnader för en avveckling av de två första reaktorerna som

väsentligt understiger de verkliga.

"Kostnader för anpassning i ekonomin"

I detta avsnitt anges att kostnaden för anpassning till en

lägre elanvändningsnivå uppgår till 250-300 mkr.
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Anpassningen i industrin (1,5 TWh minskad elförbrukning genom

effektiviseringar, substitution och produktionsändringar

(nedläggningar?)) anges kosta 50 mkr. Kostnaden skulle alltså

vara 3 öre/KWh för att effektivisera elanvändningen med 1,5

TWh i industrin. Det förefaller helt orimligt att detta

skulle vara korrekt. En mer realistisk siffra torde vara 30

öre/KWh, vilket skulle ge kostnaden 500 mkr/år.

Miljökonsekvenser vid ökad användning av fossila bränslen

Miljökonsekvenserna av en övergång från el till individuell

fossilbränsle, eldning i småhus, förefaller ej ha beaktats.

Det är också värt att notera, att en utveckling av 8 TWh

kärnkraft (2 reaktorer) som skulle leda till en ökad

kolbaserad elproduktion ger en sämre miljö. Med nu gällande

reningskrav skulle utsläppen bli följande:

Svavel 2 800 ton per år

Kväveoxider 2 600 ton per år

Koldioxid 1,5 milj. ton per år

Arsenik 40 kg per år

Kadmium 20 kg per år

Kvicksilver 20 kg per år

Bly 400 kg per år

Vanadin 2-3 ton per år

Zink 2-3 ton per år

Kolväten 700 kg per år.

En fortsatt drift av de två reaktorer som enligt regeringen

skall avvecklas i mitten av 1990-talet, har inga av dessa

utsläpp. Varför skall kärnkraftreaktorer, som uppfyller högt

ställda säkerhetskrav ersättas med anläggningar, som så

negativt påverkar vår miljö?
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Avvecklingens inverkan på personalsituationen vid

kärnkraftverken

Energiverkets utredning, som i den första avvecklingsgruppen

pekar ut Oskarshamn, Ringhals och Barsebäck, kommer

otvivelaktigt att bli klarsignalen till de enskilda, att de

nu bör söka sig nya arbeten. Den i hög grad relativt unga och

mycket kvalificerade personalen, kommer inte passivt att

vänta till år 1993-95 och 1994-96 - cirka 6 år - innan de tar

annan anställning.

Det är också uppenbart, att regeringens förtida

avvecklingsstrategi, får ungdomar att avstå från att utbilda

sig till kärnkraftstekniker. Förutom en ökad avgång så kommer

möjligheterna till nyrekrytering att vara ytterst små.

Risken är med andra ord uppenbar att vi före den av

regeringen föreslagna avvecklingstidpunkten, av

arbetskraftsbrist och av säkerhetsskäl, tvingas till en

betydligt snabbare spontan avveckling med allt vad detta

innebär i fråga om brist på el etc.

Statens Energiverk har inte heller, vilket är en stor brist,

tagit upp denna fråga till behandling.

Ökad elimport

Slutligen kan noteras, att Statens Energiverk räknar med att

den nuvarande elexporten kommer att ersättas med en elimport.

Vi kan således komma i en situation, att samtidigt som vi

avvecklar till en början två reaktorer, så tvingas vi via

Finland och Danmark köpa el producerad vid de cirka 25

kärnkraftsverk, som är i drift på andra sidan Östersjön.
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Reservation

Statens Energiverks utredning om konsekvenserna av en
avveckling av två reaktorer till mitten av 1990-talet
hävdar sammanfattningsvis att riksdagen skulle kunna
fatta beslut om avveckling utan att statsmakterna be-
höver ta ställning till att bygga ersättningskraftverk.
Jag Kan inte ansluta mig till denna orealistiska
rekommendation.

Det råder stor osäkerhet om efterfrågan på el under
1990-talet och konsekvenserna av eventuella prishöj-
ningar. Detta framgår bl.a. av elanvändningsdelega-
tionens just framlagda betänkande: Elhushållning på
1990-talet (SOU 1987:68), som också visar att en ökad
efterfrågan ingalunda kan uteslutas. Det är en allmänt
omfattad uppfattning att vi behöver förstärka vår
industriella bas för att säkerställa sysselsättning och
välstånd för hela Sveriges befolkning. Industrins
forsknings- och utvecklingsverksamhet expanderar kraf-
tigt för närvarande. Detta måste rimligen tolkas så att
en ökad industriell produktion förbereds. Om den läggs
i Sverige beror på om gynnsamma förutsättningar är för
handen, t.ex. en säker tillgång på elektrisk kraft.

Erfarenhetsmässigt kräver nyinvesteringar nästan alltid
ökad elinsats i produktionen. Detsamma gäller åtgärder
för förbättringar av miljön (filter, fläktar, pumpar).
De schablonberäkningar som redovisas i utredningen av
elefterfrågan har inte tillräckliga säkerhetsmarginaler
för att medge en ökad industriproduktion i Sverige.

Det allvarligaste i utredningen är emellertid att ef-
fektbehovet negligeras. Det är utomordentligt viktigt
att vi kan tillgodose elbehovet alla tider på året.
Föregående vinter klarade vi tack vare att tolv kärn-
kraftaggregat hela tiden var inkopplade, men margina-
lerna var mycket små i januari 1987. Ett borttagande av
1000 eller 1500 MW medför ett stort risktagande genom
att den storskaliga ersättningsproduktion av el som
Energiverket i och för sig förordar skjutes till efter
år 2000. Denna produktion måste finnas tillgänglig
tidigare.

169



Enligt erfarna bedömare borde vi redan idag ha ytter-
ligare mellan 1000 och 2000 MW toppkraft tillgänglig
för att sätta in vid kortvarigt haveri på någon pro-
duktionsanläggning eller överföringsledning. De olje-
eldade gasturbinverk som Energiverket rekommenderar be-
hövs för detta ändamål.

I Energiverkets utredning görs en sifferexercis över
den samhällsekonomiska konsekvensen av olika avveck-
lingsalternativ. Denna är trivial. Det borde vara
självklart att lägsta samhällsekonomiska kostnad
erhålles om de två minsta aggregaten stängs av.

Minst 1000 MW kondenskraft måste stå klar om och när
två kärnkraftaggregat slutgiltigt tas ur drift. Konces-
sionsprövning och regeringsbehandling kan enligt ver-
kets utredning ske tidigast 1989. Först när dessa är
klara, liksom finansieringen av ersättningsinveste-
ringarna, kan, enligt min bedömning, riksdagen fatta
beslut om avveckling och tidplan härför.

Avslutningsvis vill jag citera det yrkande i kärn-
kraftsomröstningen som nära hälften av svenska folket
anslöt sig till: "Kärnkraften avvecklas i den takt som
är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft
för upprätthållande av sysselsättning och välfärd".
Utan ett samtidigt beslut om investering i ersätt-

föreligger inte en sådan förutsättning.

Hans G Forsberg

1987-12-10
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Särskilt yttrande

Sammanfattningsvis bör framhållas att de i utredningen
gjorda beräkningarna bygger på ett flertal antaganden 6om
ned nödvändighet är osäkra. Det är dessutom fråga om en
ling prognosperiod - 10 år. Osäkerheterna rör bl a an-
taganden om en väsentligt lägre framtidsökning av efter-
frågan på el. de regionala och industriella effekterna av
en otillräcklig eltillförsel. hur stora prishöjningar som
behövs för att pressa ner speciellt hushållens elefter-
frågan samt de beräknade kostnaderna för den förtida av-
vecklingen av två kärnkraftaggregat.

Eftersom det här rör sig om något för samhället så grund-
läggande 6om den framtida elförsörjningen talar 6tarka
skäl för att beslut om byggande av ny elproduktionskapaci-
tet bör ta6 i samband med ett eventuellt beslut om den
förtida avvecklingen av de två kärnkraftaggregaten. Under
alla omständigheter bör olika intressenter, inklusive ar-
betsmarknadens parter, beredas tillfälle att yttra sig om
utredningen och dess 6lut6atser.

Lennart Pettersson
Peter Nygårds
Peter Asell
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Bilaga 1

Regeringens uppdrag

Uppdrag att utreda vissa frågor som samnanMnger med

k&rnkraftsawecklingens inledning

I de utredningar sam genomförts Inom ramen för energi-

rådets arbete efter kfirnkraftsolyckan i TJernobyl

har inget avgörande kommit fram som ger anledning

att tidigarelÄgga den tidpunkt, år 2010, når kärnkrafts-

awecklingen skall vara helt genomförd. Däremot visar

utredningarna att effekterna på samhället i hög grad

blir beroende av den takt med vilken avvecklingen

sker. Av studier gjorda av energiverket och industri-

verket om regionala och sysselsfittningsmfissiga effekter

framgår bl. a. att en avveckling t i l l år 1997 skulle

leda t i l l svåra påfrestningar för delar av den svenska

industrin. Påfrestningarna skulle särskilt drabba

regioner med redan idag betydande arbetsmarknads-

och regiocalpolitiska problem.

I propositionen om vissa utgångspunkter för energi-

systemets omstållning (prop. 1986/87:159) angav rege-

ringen som riktlinje att kärnkraft sa weckllngen inleds

med att en första reaktor tas ur drift någon gång

under perioden 1993-1995 och en andra reaktor under

perioden 1991*-1996. En förutsÄttnlng håtrför fir att

en s&ker elförsörjning kan upprätthållas, något som

kråver insatser för såvfil elhushållnlng som uppförande

av nya produktionsanlfiggningar för e l . Vid valet av

de reaktorer son först skall tas ur drift bör utöver

sakerhetsaspekterna beaktas bl. a. reaktorernas

regionala betydelse för kraftproduktionen, möjligheterna

att överföra kraft mellan regioner och de regionala

förutsättningarna för att minska elanvändningen.
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För att snabbt fa fras ett underlag i denna och sarasan-

hfogande frågor redovisade det föredragande sxatsrådet

1 prop. 1986/87:159 regeringens avsikt &rt uppdra

åt statens energiverk att senast t i l l den 15 december

1987 ta fras ett sådant.

I underlaget bör ingå följande punkter:

- en utförlig redovisning av de förhållanden som Sr

väsentliga för val av reaktorer och tidpunkter för

dessas avstfillning

- ett antal alternativ beträffande vilka två reaktorer

som tas ur drift

- en ekonomisk värdering av alternativen. I samband

dfirmed bör bl . a. redovisas de samhällsekonomiska

och regionala konsekvenserna av olika alternativ.

- redovisning av behov att bygga ny kraftproduktion.

Vid genomförandet av uppdraget bör statens energi-

verk samrada med berörda verk och myndigheter.
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Bilaga 2

Samrådsremisser

Statens Kärnkraftinspektion
Statens Strålskyddssinstitut
Statens Kärnbränslenämnd
Överstyrelsen för civil beredskap
Statens vattenfallsverk

Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Länsstyrelsen i Hallands län

Östhammars kommun
Oskarshamns kommun
Kävlingc kommun
Varbergs kommun
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SKI

Remissyttrande till statens energivem

Säkerheten vid drift av en kärnkraftreaktor beror av
hur väl människorna driver och underhåller anläggning-
en, hur bra organisationen är och på tekniska faktorer.
Dessa storheter kan värderas var för sig och samman-
taget vid en viss tidpunkt och för en period av fem a
tio år ge bedömning av säkerheten. Detta är vad som
görs i ASAR-rapporterna. Reservation måste alltid göras
för att oväntat fenomen kan inträda. Vidare är en
förutsättning att anläggningen skötes på ett kompetent
och säkert sätt.

I dagsläget bedömes alla svenska verk ha en betryggande
säkerhet. Däremot kan man inte addera ihop bedömnings-
grupperna människa, organisation, teknik till en
absolut rangordning för reaktorerna med hänsyn till
deras säkerhet eller risken för att en olycka skall
kunna inträffa.

Det är omöjligt att idag ge en rangordning för säker-
heten hos anläggningarna om t.ex. tio år. Vägledande
resonemang bör kunna föras och ingå såsom en faktor i
planeringen. Avvecklingsplanen måste dock kunna
anpassas med hänsyn till erfarenheter som kan göras vid
icke förutsebar framtida tidpunkt.

Di angivna förhållandena innebär att säkerhetstekniska
analyser inte kan vara en dominerande grund för att
placera kärnkraftblocken i turordning i en avvecklings-
plan. Däremot bör säkerhetsöverväganden ingå i de
överläggningar som görs för att utforma en sådan plan.

Sådana säkerhetsöverväganden kan alltid belysas med
befintliga säkerhetsanalyser.

Avvecklingen av ett eller flera verk kan ha en inverkan
på säkerheten. Nedan ges några överväganden värda att
beakta.
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En försvagning av produktionsapparaten kan leda
till förhöjt antal nätstörningar. Antalet nätstör-
ningar har en betydelse för säkerheten på kärn-
kraftverken. En ökning av frekvensen för nätstör-
ningar påverkar direkt bidraget till härdskada för
de missödessekvenser son startar med elbortfall
som inledande händelse.

En femfaldig ökning av antalet nätstörningar gör
nätbortfallssekvenser till det dominerande
bidraget för en möjlig härdskada. En femfaldig
ökning av störningssekvensen ger ett varierande
bidrag till härdskadefrekvensen från anläggning
till anläggning, ökningen kan bli upp till 80-90%
mot nuvarande andel.

Det är därför väsentligt ur kärnsäkerhetssynpunkt
att avvecklingen koordineras med andra åtgärder
för elförsörjningen så att nätavbrottsfrekvense.i
inte tillåts öka kraftigt.

STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION
Huvudenheten för tÅllsyn

Sven Gustafsson

Bilaoor: Bilaga 1 Nätstörningars betydelse för
säkerheten på kärnkraftverken

Bilaga 2 Tekniskt PM
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NATSTÖRNINGARS BETYDELSE FÖR SÄKERHETEN PA KÄRNKRAFTVERKEN

Med diskussionen om en snabbavveckling av Barsebäcksverket i bak-

grunden, utan att tid ges för utbyggnad av ny kraft eller en för-

stärkning av stamlinjenätet, så har det gjorts känslighetsanalys

av nätbortfallens betydelse för hardskadesannolikheten för Ring-

hals t och 2.

I dagsläget kan san räkna »ed att ett totalt yttre nätbortfall

inträffar 0,9 gånger per år för R1 och 0,7 gånger per år för R2.

Hardskadesannolikheten är ned nuvarande nätbortfallsfrekvens för

R1 2,5 x 10'6 per år och för R2 6 x 10"6 per år.

Ökar nätbortfallsfrekvensen till exempelvis 5 gånger per år så

ökar hardskadesannolikheten för R1 ned 40V Ökar nätbortfalls-

frekvensen till mycket höga 10 gånger per år så ökar hardskade-

sannolikheten med 90*., dvs nästan en fördubbling.

För R2's del är påverkan av nätbortfall inte så stort, vilket kan

visas ned att vid 10 nätbortfall per år så ökar hardskadesanno-

likheten med 6V

Vid bedömning av det maximalt tillåtna antalet bortfall av det

yttre nätet kan ingen större frekvenshöjning tillåtas eller

accepteras ur säkerhetssynpunkt. Vid mycket ogynnsamma fall leder

felmoden direkt till allvarliga komplikationer i kärnkraftverket

och i stamnätet. Vid ett nätbortfall antages konservativt den s k

husturbindriften misslyckas, vilket betyder att det berörda kärn-

kraftverket bortfaller helt ur produktionskedjan.

Inträffar ett nätbortfall vid det »est ogynnsamma tillfället och

platsen kan konsekvenserna bli större. Under vinterns kallaste

dagar när Sverige har all sin elproducerande industri igång och

även måste importera ström är en störning på det yttre nätet

direkt kännbar för konsumenterna.
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Snabbavvecklas Barsebäckverken förloras också 1180 MWe eller

28,3 GWe per dygn i produktionsbortfall. Sker ingen Motsvarande

utbyggnad av annan kraftkälla försvagas elförsörjningen betydligt

till konsumenterna ute i landet, och alla måste leva med att

risken för större nätstörningar vid ett nätbortfall är överhäng-

ande samt att ersättningselektriciteten blir mycket dyr. Betrak-

tar vi enbart de sydligare delarna av landet torde påfrestning-

arna på det lokala stamnätet vara ännu större och mera kännbara.

Referenser: R1's säkerhetsstudie och R2's säkerhetsstudie. För

mer information kontakta SKI/UA.
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utom reservkraftverken. Den 13 januari 1987 såg fördelningen
ut enligt följande: vattenkraft 12 400 MW; olja och kol
3 800 MW, kärnkraftverk 9 500 MW varav SV svarade för 50%.
Med detta i beaktande skall slutsatserna i denna PM redo-
visas.

Sannolikheten för nätbortfall enligt säkerhetsstudien bedöms
för Rl till ca 0.9 per år och för R2 till 0.7 per år.
Bidraget till den totala härdskadefrekvensen (HS) från
nätbortfallet (Te) är för Rl = 9% och R2 = 0.4%.

Sannolikheten för HS ökar med antalet Te, men då bidraget
till HS från Te är relativt lågt så "fordras" det ett stort
antal Te per år för att Te skall ge lika stort biärag till
HS-frekvens, som det för närvarande största bidraget, vilket
för Rl:s del är medelstor LOCA (SI) och för R2:s del liten
LOCA (S2).

2. KÄNSLIGHETSANALYS MED PSA

RINGHALS 1

Inledande händelse (IH) för yttre nätbortfall har en
beräknad frekvens av 0.9/år. Härdskadefrekvensen med
nätbortfall som inledande händelse har en ursprunglig
beräknad frekvens på 2.2 x 10"7/år jämfört med den totala
härdskadefrekvensen på 2.5 x 10~6/år.

Antages att den IH inträffar 5 ggr/år så stiger den totala
HS-frekvensen från 2.5 x 10~6/år till 3.5 x 10~6/år.
Nätbortfallets betydelse för den total HS-frekvensen ökar
från 9% till 34%.

Antages felet inträffa 30 ggr/år så stiger HS-frekvensen
från 2.5 x 10"6 till 9.5 x 10"6. Nätbortfallets betydelse
för den totala HS-frekvensen blir i detta fall 76%. Den
stora ökningen kan förklaras med att ATWS-sekvenserna, som
ingår i behandlingen av elbortfall är mycket viktiga för Rl.
I R2 har ATWS-sekvensen givits mindre betydelse för den
totala härdskadefrekvensen.

Nätbortfallet ger även en risk för ej återstängande 314
ventil, vilken ingår i sekvensen medelstor LOCA (SI), som
vid 30 nätbortfall per år ger en ökning av hardskadesanno-
likheten från 1.3 x 10"6 i Sl-sekvensen. Nätbortfallets
påverkan på Sl-sekvensen är inte beaktad i tabell 1 eller
diagram Rl (bilaga 1). Vid 5 nätbortfall/år ger den inget
ökat bidrag.

RINGHALS 2

Inledande händelse (IH) för yttre nätbortfall har en
beräknad frekvens av 0.7/år.

Den dominerande elbortfallssekvensen T4LTMLE ledande till
härdskada har en beräknad frekvens av 2.4 x 10"®/år att
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TABELL 1

Antal IH
per/år

0.7
0.9
5
10
15
20
25
30

Rl HS-
+

9
34
51
61
68
72
76

inträffa. (T4LTMLE = Loss of offsite power, failure of
turbin driven pump aux. feedwater pump and failure to
restore AC power).

Antages att den IH inträffar 10 ggr/år stiger HS-frekvensen
från 6xlO"6 till 6.34 x 10"6. Sekvensens frekvens stiger
däremot från 2.4 x 10"8 till 3.42 x 10"7.

Vid 30 fel per år för IH, fås följande siffror:

För HS-frekvens - 7.02 x 10"6

För IH-frekvens - 1.02 x 10"6

Vid 30 nätbortfall/år har sekvensens betydelse stigit frAn
0.4% till ungefär 15%.

R2 HS-frekvens

0.4

2.3
5.5
8.5
11.5
14.2
17

(OBS! Nätbortfallets återverkan på medel LOCA ej beaktad på
Rl).

Vid 30 st nätbortfall per år blir de framräknade HS-sanno-
likheterna i Rl = 9.6 x 10-6 och i R2 = 7.02 x 10"6.

3. DISKUSSION

Ifall yttre nätets bortfallssekvens tillåtes vara mycket
hög, visar det sig att HS-frekvensen stiger med ca 76% i Rl
och med ca 17% i R2, dvs. inte oväsentligt för denna enstaka
felmod vi nu beaktar. Men HS-frekvensen är fortfarande
"låg". Däremot sker stora ändringar i de specifika sekvens-
erna. T4LTMLE-sekvensen i R2 stiger från 2.4 x 10~8 till
1.02 x 10"6 vid 30 st nätbortfall, detta betyder att
sekvensen nu rankas bland de 3-4 viktigaste.

För Rl:s del blir elbortfallssekvenserna dominerande redan
vid 5 st nätbortfall per år.

Vid den stora nätstörningen den 27 december 1983, föll
följande kärnkraftblock ur nätet, när frånskiljaren i Hamra
brann.
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Bl, 32 - snabbstopp och gasturbin G13 startar ej
F2 - snabbstopp
01 - gasturbin G23 startar ej (snabbstopp ca 35 min

före händelsen)
02 - gasturbin G23 startar ej
Rl - snabbstopp
R2 - snabbstopp
R3 - snabbstopp (husturbindriften lyckades).

Åtta av tio kärnkraftverk föll alltså ur vid denna störning
(03 och F3 var ej i drift vid denna tidpunkt). "Bortfall av
yttre nät", som har en uppskattad sannolikhet av 2 x 10"2 -
90 x 10~2 per år för de olika kärnkraftverken i landet. Det
bör påpekas att denna IH är definierad på olika sätt för de
svenska kärnkraftverken.

För att undersöka om det finns någon skillnad för inträffade
snabbstopp fördelade över året gjordes en sökning i SKI:s/-
STAGBAS. Det fanns 226 st SS-rapporter inlagda i databasen
sedan 80-01-01.

Arsspridningen av dessa SS framgår av följande diagram.
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Av den mycket snabbt utförda trendanalysen indikeras det att
snabbstoppsfrekvensen följer årets klimatförändringar och
konsumtionsbehov av elektricitet. Detta framgår tydlige i
månadsfördelningen av SS rapporterna från december - mars.
Puckeln mellan april - november beskriver ner- och uppgångar
för revisionsavställningar samt injusteringsfaserna,
staplarna förtydligas mera i bilaga 5.

Slutsatser

Vid bedömning av det maximalt tillåtna antalet bortfall av
det yttre nätet kan ingen större frekvenshöjning tillåtas
eller accepteras ur säkerhetssynpunkt. Vid mycket ogynnsarrjna
fall leder felmoden direkt till allvarliga komplikationer i
kärnkraftverket och i stamnätet. Vid ett nätbortfall antages
konservativt att den s.k. husturbindriften misslyckas,
vilket betyder att det berörda kärnkraftverket bortfaller
helt ur produktionskedjan under något dygn.

Inträffar ett nätbortfall vid det mest ogynnsamma tillfället
och platsen kan konsekvenserna bli större än förväntat. De
dagar när Sverige har all sin elproducerande industri igår.g
och även måste importera ström är en störning på det yttre
nätet direkt kännbar för konsumenterna.

Snabbavvecklas Barsebäckverken förloras också 1180 MWe ell^r
28.3 GWe/dygn i produktionsbortfall. Sker ingen motsvarande
utbyggnad av annan kraftkälla försvagas elförsörjningen
betydligt till konsumenterna ute i landet, och alla måste
leva med att risken för större nätstörningar vid ett
nätbortfall är överhängande samt att ersättningselektricite-
ten blir mycket dyr. Betraktar vi enbart de sydligare
delarna av landet torde påfrestningarna på det lokala
stamnätet vara ännu större och mera kännbara.

Bilaga 1 Rl - diagram
Bilaga 2 Rl - stapeldiagram
Bilaga 3 R2 - diagram
Bilaga 4 R2 - stapeldiagram
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1987-11-09

TEKNISKT PM

Ralph Nyman

Christer Karlsson

I detta PM görs känslighetsbedömning av inledande händelsen
(IH) yttre nätbortfall och dess betydelse vid beaktande av
stamnätets integritet i Sydsverige. Produktionssiffrorna som
presenteras nedan är hämtade från Kraftkontrollen och gäller
för 87-01-13. (Den kallaste dagen i januari).

1. BAKGRUND

För att visa hur den totala härdskadefrekvensen i Ringhals 1
(Rl) och Ringhals 2 (R2) förändras vid en snabbavveckling av
Barsebäckverken med påföljande större antal nätbortfall har
vi gjort en sammanställning och omräkning av uppgifter
presenterade i säkerhetsstudierna för respektive verk.

De svenska kärnkraftverken kan idag producera elektricitet
enligt följande:

Bl 590 MWe
B2 590 MWe
Fl 934 MWe
F2 934 MWe
F3 1094 MWe
01 460 MWe Summa effekt 9860 MWe =9.86 GWe
02 615 MWe Summa energi = 236.6 GWh/dygn
03 1100 MWe
Rl 780 MWe
R2 840 MWe
R3 960 MWe
R4 960 MWe

Barsebäckverken kan producera totalt 1180 MWe. På ett dygn
blir det = 28.32 GWe/dygn = 12% i kärnkraftsprogrammet.

I denna utredning antages att vattenkraftverken och de
oljeeldade kraftverken kan producera ca 16 200 MWe
(25.7 x 109 We) och kärnkraftverken 9500 MWe. Totalt 25 700
MWe. Dygnsproduktionen blir då ca 617 GWhe (6.17 x 1011 We).
Den utnyttjade effekten i Sverige den 13 januari 1987 var
25 700 MWe.

Sammanfattningsvis vet vi att ca 600 MWe är den reserv som
råder mellan produktion och konsumtion i landet. Dessa ca
600 MW kan produceras från gasturbinverk som står i reserv
för detta behov. På grund av den stränga kylan som rådde i
januari 1987 är all möjlig produktionskapacitet i drift,
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Diagraa

•edelvärden per år

Bilaga 3
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STATENS
S T R A L S K Y D D S I N S T I T U T

of Raöiation

Angående regeringens uppdrag att utreda vissa frågor i sam-
band med kärnkraftavvecklingens inledning

Statens strålskyddsinstitut har erhållit en hemstäMan från
statens energiverk om att avge yttrande i rubricerat ärende.

Strålskyddsinstitutet redovisar nedan de faktorer som frän
strålskyddssynpunkt skulle kunna inverka på valet av
avveckl ir.gsal ternat iv.

Paktorer från strålskyddssynpunkt vid val av
avvecklingsalternativ

1 det följande kommer vi att diskutera vilka skillnader som
kan finnas mellan olika kärnkraftverk i Sverige avseende
strålskydd, varvid följande har beaktats.

1. Drifterfarenheter - utvecklingstendenser
- Yrkesdoser
- Utsläpp

2. Erfarenheter av driftorganisarionens säkerhetspåverkan

3. Avfallsfrågornas hantering

4. Riskbilden och olycksberedskapens inverkan
- Utsläppsbegränsande system typ Filtra
- Befolkningstäthet
- Implementering av strålskyddsåtgärder
- Omgivningskonsekvenser - jordbruk, ekonomi

5. Alternativa energislags miljöpåverkan

1. Drifterfarenheter - utvecklingstendenser

Trkesdoser. Stråldoserna till personalen håller idag låga
värden sett i ett internationellt perspektiv. (Källa: SSIs
kvartals-rapporter och IAEAs Nuclear Safety Review for 1985)

Erfarenheter från utlandet pekar mot att yrkesexponeringarna
kommer att öka med stigande ålder för reaktorblocken. Ut-
vecklingen av arbetstekniker har dock hittills kunnat mot-
verka denna utveckling i Sverige. Svagheter i konstruktioner
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och materialval son ännu är okända, kan k o m a att leda till
stråldoser till personalen vid kommande reparationer etc,
men det är svårt att idag förutse några kommande avgörande
skillnader mellan de svenska reaktorblocken.

Utsläpp. Utsläppen för de nyare reaktorerna är lägre än för
de äldre bl a beroende på bättre "rening" av utsläppen. Ut-
släppen är dock idag för alla reaktoblock endast några pro-
cent eller lägre av tillåtna värden. Skillnaderna kan såle-
des inte sägas ha någon betydelse vid val av avvecklingsal-
ternativ. (Källa: SSIs kvirtalsrapporter)

2. Erfarenheter av driftorganisationens säkerhetspåverkan

Strålskyddsövervakningen vid de svenska kärnkraftverken hål-
ler överlag en god standard. Förändringar i driftorganisa-
tionerna under senare tid har lett till att strålskyddsverk-
samheten inte längre har en lika självständig ställning i
organisationen som tidigare. Denna utveckling skulle kunna
leda till en sämre strålskyddsstandard på sikt, vilket SSI
uppmärksammat och söker motverka genom en noggrann uppfölj-
ning i det ordinarie tillsynsarbetet. Det finns dock inte i
dag några skiljaktigheter mellan verken att peka på i detta
sammanhang.

3. Avfallsfrågornas hantering

Avfallsfrågorna hanteras överlag med hög säkerhet vid verken
och det finns inga påtagliga skillnader mellan verken.
Stråldoserna till personalen från avfallshanteringen är
lägre än för annan radiologisk verksamhet vid verken. De
skillnader som kan nämnas gäller transportvägarna till det
centrala avfallslagret SFR och bränsleförvaret CLAB. Oskars-
hamnsverket och Forsmarksverket har här ett gynnsammare läge
jämfört med Ringhalsverket och Barsebäcksverket som har
längre sjötransport vägar och med rutter som tvingas passera
det för olyckor så känsliga öresundsområdet. Transporterna
genomförs i enlighet med internationellt accepterade säker-
hetsföreskri f ter.

U. Riskbilden och olycksberedskapens inverkan

Utsläppsbegränsande system. Installationen av de nya
konsekvenslindrande systemen samt ytterligare haver i förebyg-
gande åtgärder vid samtliga reaktorer i Sverige syftar till
att göra alla verk likvärdiga med Barsebäcksverket avseende
möjligheten till en kontrollerad ventilation av inneslut-
ni ngen genom en filteranläggning. Detta mrdför att det inte
längre kommer att finnas några påtagliga sk'llnader mellan
de olika verken vad gäller risken för stora utsläpp på grund
av det stora flertalet typer av reaktorhaverier. Därutöver
finns risken för olyckor som de haveri förebyggande systemen
inte kan hantera t ex ett stort brott på reaktortanken eller
på grund av jordbävning. Sannolikheter för ett sådant tank-
brott anses vara mycket liten, men kan inte kvantifieras på
ett vetenskapligt sätt. Sannolikheten för en jordbävning som
skulle kunna ge en stor olycka anses också vara mycket liten
och de skillnader som finns mellan de olika platserna speg-
lar således skillnader i mycket små sannolikheter. Några
påtagliga olikheter mellan verken, i sannolikheten för
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olyckor med stora utsläpp av radioaktiva ämnen, kan därför
inte anges.

Befolkningstätheten. Konsekvenserna, räknat i antal can-
cerfall på grund av strålning från en markbeläggning efter
en olycka, är beroende av de sammanlagda stråldoserna
(kollektivdosen) till den bestrålade befolkningen och påver-
kas således av hur många som bor runt det drabbade verket.
Större delen av kollektivdosen erhålls emellertid på större
avstånd från verket och det medför att skillnaden mellan
verken i Sverige inte blir så stor. Barsebäcksverket har
dock det sämre läget i detta avseende, främst genom att det
ligger närmast Danmark och den europeiska kontinenten.
(Källa: SSIs Effektivare beredskap, del 5, 1979)

Iaplementering av skyddsåtgärder. Räddningstjänståtgärder
såsom utrymning, för alt skydda befolkningen i verkets
närhet från tidiga strålskador, kan vara olika lätt att
genomföra vid de olika verken beroende på flera faktorer;
hur många som skall tas om hand, vilka resurser som finn5
tillgängliga och hur snabbt de kan mobiliseras, vägarnas
framkomlighet mm.

- Oskarshamnsverket och Forcmarksverket har inre beredskaps-
zoner med glesbygdsprägel- Sommartid har de speciella för-
hållanden genom sommargäster på Öland och Gräsö. Vintertid
är vägarnas framkomlighet ibland mycket dålig i Kalmar län.

- Ringhalsverket och Barsebäcksverket har inte samma gles-
bygdsprägel som de två ovan, men detta kompenseras till en
del av lättare tillgängliga resurser i regionen. Malmöhus
län har t ex mycket stor busskapacitet. Den är å andra sidan
en något osäker resurs enligt länsstyrelsen, som menar att
bussförarna bör ges särskild information eller utbildning
för att de inte ska vägra hjälpa till vid en olycka. Närhe-
ten till storstadsområden såsom Malmö och Köpenhamn är
specifik för Barsebäcksverket.

- Sammanfattat kan vi konstatera att det finns olikheter
mellan verken i dessa avseenden t ex det faktum att det bor
flest människor runt Barsebäcksverket inom ett avstånd på 10
km eller längre från verket. Det är svårbedömt ur strål-
skyddssynpunkt, med hänsyn till alla faktorer, huruvida det
finns några avgörande skillnader i möjligheterna att genom-
föra olika skyddsåtgärder vid de olika verken. Det är dock
ett faktum att Barsebäcksverket har stora befolkningscentra
inom ett relativt nära avstånd, vilket talar till dess nack-
del. Strålskyddsinstitutet avstår dock från någon ytterliga-
re värdering i detta avseende, eftersom ansvaret för att be-
döma om beredskapsorganisationen för räddningstjänsten kom-
mer att fungera som avsett faller på statens räddningsverk,
som kan ha ytterligare synpunkter.

Oagivningskonsekvenser - jordbruk, ekonomi. Det finns inga
heltäckande studier över de ekonomiska konsekvenserna, men
ett par delstudier har redovisats för Oskarshamnsverket och
Barsebäcksverket (Källa: SSIs Effektivare beredskap,del 3,
1979). Överslagsr.ässigt torde det i genomsnitt vara troliga-
re att få större ekonomiska konsekvenser för jordbruk och
industri vid Barsebäcksverket och Ringhalsverket än vid
Forsmarksverket. Dessutom tillkommer för Barsebäcksverket en
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ökad risk för ekonomiska konsekvenser på grund av det rela-
tivt sett kortare avståndet till Danaark och kontinenten.
Den lägsta sannolikheten bedöms gälla för Oskar shams ver ket
på grund av en relativt sett lägre grad av jordbruks- och
indus trietabler ing.

5. Alternativa energislags Miljöpåverkan

Om man väljer att ersätta kärnkraftverken ned ersättnings-
kraft producerad inom sanna region, bör i princip även
ersättningskraftens utsläpp och omgivningspåverkan vägas in
i valet av avvecklingsalternativ. Kolkraft innebär även
vissa utsläpp av radioaktiva ämnen som bör vägas in i dessa
jämförelser. Miljö-kraven kan dock ställas så höga att dessa
strålskyddsöverväganden blir av mindre betydelse i
praktiken.

Slutsatser

Den översiktliga genomgången ovan visar att det finns vissa
skillnader från strålskyddssynpunkt mellan de olika kärn-
kraftverken i Sverige. När det gäller punkterna 1,2,3 och 5
ovan finns det inga påtagliga skillnader mellan verken.

När det däremot gäller konsekvenserna av en mycket allvarlig
kärnkraftssolycka, skiljer sig Barsebäcksverket från de
övriga på grund av sitt läge nära stora befolkningscentra
och närheten till Danmark och kontinenten. Betydelsen därav
är emellertid svär att bedöma eftersom risken för mycket
allvarliga olyckor, där de konsekvenslindrande systemen inte
skulle fungera, anses vara utomordentligt liten. Konse-
kvenserna vid olyckor är sinsemellan i stort sett likartade
för de övriga tre svenska kärnkraftverken.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad, i närvaro
av tf byråcheferna H. Ehdvall, C-G. Hesser och J. Melin,
byråchefen J. Valentin samt avdelningsdirektören J-C. Lindhé,
föredragande.

Gunnar Bengtsson

John-Christer Lindhé
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STATENS
KÄRNBRÄNSLE
NÄMND

NATIONAL BOARD FOR SPENT NUCLEAR FUEL

Statens energiverk har i skrivelse den 14 september
1987 givit statens kärnbränslenämnd tillfälle att lämna
synpunkter med anledning av regeringens uppdrag att
utreda vissa frågor i samband med kärnkraftavveckiingens
inledning.

1. Systemet för finansiering av framtida utgifter för
använt kärnbränsle m m

SKN gör årligen beräkningar av den avgift som reaktor-
innehavare skall erlägga till staten enligt lagen
(1981:669) om finansiering av framtida utgifter för
använt kärnbränsle m m. Förslag till avgift för år 1988
har i oktober 1987 överlämnats till regeringen.

Avgiften skall bestämmas så att det sammanlagda belopp
som betalas under en reaktors drifttid täcker alla
kostnader för de åtgärder som behövs för att i reaktorn
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall skall kunna
hanteras och slutförvaras samt reaktoranläggningen
rivas på ett säkert sätt.

För att kunna göra avgiftsberäkningen behövs svar på
bl a följande frågor.
- Hur stora är de totala kostnaderna för framtida

åtgärder?
- Hur mycket el kommer att levereras från kärnkraft-

verken?
* Hur stor blir avkastningen på fonderade medel?
De framtida kostnaderna enligt finansieringslagen
beräknas till 38,1 miljarder kr fr o m 1988 med
antagandet att varje kärnkraftaggregat drivs i 25 år
från driftstart.

De årliga elleveranserna fr o m 1988 från de tolv
kärnkraftaggregat som nu är i drift bedöms bli 64,82
TWh. De totala återstående elleveranserna från kärn-
kraftverken fr o m 1988 beräknas uppgå till 1116 TWh,
om varje aggregat drivs 25 år från start.

Den reala avkastningen på fonderade medel har antagits
till 2-2,5 %.

Med dessa förutsättningar har SKN föreslagit följande
avgifter för 1988.
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Forsmarks Kraftgrupp AB 1,9 öre/kWh
OKG AB 1,7 öre/kWh
Statens vattenfallsverk 1,9 öre/kWh
Sydsvenska Värmekraft AB 2,2 öre'kWh

Detta motsvarar en genomsnittlig avgift på 1,9 öre/kWh
för hela kärnkraftindustrin.

Om några av reaktorerna tas ur drift innan de har
uppnått 25 års drifttid ändras förutsättningarna för
avgiftsberäkningarna. En kortare drifttid leder till
att fonduppbyggnaden från dessa reaktorer upphör
tidigare än vad SKN hittills antagit.

2. Synpunkter

Energiverket har angivit 9 olika alternativ för vilka
reaktorer som skall tas ur drift enlijt regeringens
förslag. SKN har räknat med att en första reaktor tas
ur drift den 31 december 1995 och en andra den 31
december 1996. Bortfallet i elleveranser och avgifts-
inbetalningar jämfört med 25-års drift blir då följande

Bortfall Bortfall
TWh Avgiftsinbetal-

ningar
Grupp 1 mkr

24 490
39 800
18 400
16 270

Bl + B2 41 900

Grupp 2

Fl + Rl 94 1 800
Fl + Bl 87 1 700
Fl + 0 1 73 1 400
Rl + R3 82 1 600

Kostnaderna för att ta hand on avfallet och riva
kärnkraftverken utgörs till största delen av fasta
kostnader. Detta medför att totalkostnaderna inte
påverkas i större utsträckning i beräkningar av olika
avvecklingsalternativ.

SKN har koncentrerat analysen på de olika
kombinationerna i grupp 1. Kostnadsminskningen i
alternativ 1 då 01 och Rl avvecklas kan uppskattas till
drygt 100 mkr, medan den i alternativ 5 då hela
Barsebäck avvecklas kan uppskattas t'11 mindre än 100
mkr. Som framgår av tabellen påverkas fonduppbyggnaden
mer. Nuvärdet av "undeiskottet" i avgifter, räknat med
2 % realränta, kan i alternativ 1 (01 + Rl) beräknas
till 350 mkr och i alternativ 5 m + B2) till 700 mkr
i 1988 års penningvärde.

Oi -
Bi -
01 -
Oi -

t- R l
• R l
• B l
t- 0 2
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Enligt 5 S finansieringslagen skall den årliga avgiften
"bestämmas så att de sammanlagda avgiftsbeloppen som
erläggs under reaktorns drifttid täcker de kostnader
som avses." I $ 6 sägs att vid avgiftsbestämningen
skall "beaktas tidigare vidtagna åtgärder för omhänder-
tagande av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall
som härrör från detta, reaktoranläggningens
beskaffenhet och övriga omständigheter som kan påverka
avgiftsberäkningen.

För att täcka "underskottet" i fonderna vid en tidigare
avveckling än som hittills planerats behövs ökade
avgiftsuttag. Ett sådant ökat avgiftsuttag kan ske i
olika former.

Nuvarande system med individuella och årliga avgiftsbe-
räkningar har fördelen att man kan göra löpande revi-
deringar i kostnadsunderlaget. Allt eftersom man vinner
ökad kunskap om anläggningarnas beskaffenhet och
kostnader minskar osäkerheten i beräkningen av
avgiften. Möjligheten att göra årliga justeringar i
avgiften anser SKN vara värdefull.

Skulle avgiften behöva sättas på en nivå som ligger
väsentligt över dagens genomsnitt på 1,9 öre/kWh bör
man enligt SKN:s bedömning använda sig av en
kombination av avgiftsuttag och engangsinbetalningar
för att täcka "underskottet" i fonderna. Så kan t ex
vara fallet vid en avveckling enligt något av
alternativen i grupp 2. Vid dagens avgiftsnivå skulle
nämligen bortfallet i avgiftsinbetalningar i samtliga
dessa alternativ bli förhållandevis stort.

F n redovisas inbetalade avgifter under fyra olika
fonder, er. för varje reaktor innehavare. SKN anser att
man bör överväga om bristen i ett företags
fondbehållning skulle kunna täckas av eventuella
överskott hos andra företag. Särskild aktualitet får
denna fråga om de båda reaktorer som stängs tidigare än
planerat tillhör samma reaktorinnehavare. Det bör då
övervägas om avgiftssystemet ska utformas på ett sådant
sätt att de avgiftsskyldiga företagen solidariskt ska
svara för det totale kostnaderna.

När ett beslut om tidigare avveckling av två aggregat
föreligger kommer dessa frågor att analyseras i detalj
av SKN tillsammans med berörda kärnkraftföretag.

Detta yttrande har beslutats av överdirektören
Söderberg efter föredragning av ekonomidirektören
Stålfors. I handläggningen har även deltagit
överingenjören Rydell.

STATENS KÄRNBRÄNSLENÄMND

Qlof Söderberg

Margaretha Stålfors
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Angående regeringens uppdrag till statens energiverk
att utreda vissa frågor i sanband ned kärnkrafts-
awecklingens inledning
Statens energiverks skr 1987-09-14

Statens energiverk har begärt synpunkter från
överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) på rubrice-
rade uppdrag. Enligt uppdraget skall energiverket
belysa konsekvenserna av en avveckling av två kärn-
kraftsreaktorer i mitten av 1990-talet under förut-
sättning av att en säker elförsörjning kan upprätt-
hållas. ÖCB begränsar sina synpunkter till att avse
sådana av betydelse för civil beredskap och för
landets försörjningsförmåga under kriser och i krig.

ÖCB har tidigare utvecklat sin syn på kärnkrafts-
avvecklingen i sitt yttrande över industrideparte-
mentets remiss "Efter Tjernobyl" (Dsl 1986:11). I
yttrandet (ÖCB skr 1987-01-27, dnr 16-753/86) av-
styrkte ÖCB en avveckling av kärnkraften i snabbare
takt än den som statsmakterna tidigare beslutat med
hänvisning till de omfattande negativa konsekvenser
detta skulle medföra ur beredskapssynpunkt dels för
energiberedskapen som sådan, dels för försörjningen
med varor och tjänster inom ett flertal försörjnings-
viktiga industrisektorer.

ÖCB framhöll vidare att omställningskostnaderna för
samhället och för industrin blir mindre ju längre
avvecklingen skjuts fram i tiden eftersom ett rela-
tivt sett lägre elpris kan utnyttjas längre. De
närmaste åren borde i stället ägnas åt aktiv plane-
ring för omställning och effektivisering av elanvänd-
ningen, för utveckling av alternativa energislag -
företrädesvis inhemska förnyelsebara sådana - samt
för att avvakta en ny effektivare elproduktions-
teknik.

Enligt ÖCBs mening saknas i dag - med undantag för
vattenkraft - alternativ till kärnkraft som är
samhällsekonomiskt och beredskapsmässigt acceptabelt.
Ytterligare utbyggnad av vattenkraft tycks dock
vara politiskt oacceptabelt. De synpunkter och de
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negativa konsekvenser för beredskapen som ÖCB tidi-
gare redovisat gäller därför även för en förtida
avveckling av två reaktorer i mitten av 1990-talet
även om konsekvenserna inte blir lika genomgripande
som vid en förtida avveckling av samtliga reaktorer.

Vad gäller möjligheterna att ersätta bortfallet av
kärnkraftproducerad el (ca 8 TWh enligt energiverkets
typfall) kan hushållnings- eller effektiviserings-
åtgärder ge ett visst bidrag. Huvuddelen av bort-
fallet måste dock ersättas - enligt de alternativ
som i dag står till buds - genom produktion av el i
nya kol- eller oljeeldade anläggningar. I första
hand torde koleldade kondens- eller kraftvärmeverk
bli aktuella. Detta iwnebär ett ökat beroende av
importbränslen och ökade krav på beredskapslagring.

Det kan i detta sammanhang påpekas att beredskaps-
lagringen av olja minskats kraftigt i 1987 års
försvarsbeslut. Betydelsen av tillgång till elkraft
för att kunna ersätta eldningsolja för uppvärmnings-
ändamål under krissituationer har därigenom ökat.
Produktionen av el vid kärnkraftsverken har mycket
lång uthållighet vid ett totalt stopp i bränsle-
importen. Produktionen av ersättningselkraft måste
därför säkras genom ytterligare beredskapslagring
av importbränslen.

Vidare kan en forcerad elprishöjning på grund av
avsevärt högre kostnader för ersättningselen befaras
medföra sådana nackdelar för försörjningsviktiga
industrisektorer bl a inom metall- och kemiområdena
att produktionen helt eller delvis hotas. Konsekven-
sen blir att staten - för att de säkerhetspolitiska
målen skall kunna uppnås - måste vidta någon form
av kompletterande beredskapsåtgärder, t ex i form
av beredskapslagring eller andra särskilda åtgärder
för att säkerställa nödvändig produktionskapacitet,
levande eller i malpåse.

Beträffande reaktorernas regionala betydelse för
kraftproduktionen vill ÖCB särskilt peka på
Barsebäcksverkets stora betydelse regionalt för
Sydsverige både i fredstid och speciellt i en kris-
situation. Barsebäck svarar för närmare 40 % av
elbehovet i regionen samtidigt som överföringsnäten
från mellersta och norra Sverige har begränsad
kapacitet. En avveckling av Barsebäcks reaktorer
bör därför ur beredskapssynpunkt ej ske förrän
dessa ersatts med ny elproduktion i Sydsverige
eller överföringsnäten byggts ut.

Sammanfattningsvis bör, enligt ÖCB, statens energi-
verk i uppdraget belysa konsekvenserna ur beredskaps-
synpunkt vad gäller

en minskad säkerhet i landets energiförsörjning
under kriser och i krig genom ett ökat utlands-
beroende samt ett ökat behov av beredskaps-
lagring av importbränslen.
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effekterna av ett ökat elpris för beredskaps-
viktig elintensiv industri - särskilt sidan i
glesbygder - samt behov av kompletterande
beredskapsitgärder,

sarbarhetsaspekterna vid val raellan att bygga
ut ledningssystemen och att bygga ersättnings-
produktion i anslutning till avvecklade reak-
torer. Härvid bör även alternativ ned en kombi-
nation av förstärkt ledningssystem och en mer
spridd ersättningsproduktion i t ex småskaliga
kraftvärmeverk belysas.

I detta ärendes avgörande har deltagit undertecknad
planeringschef, byrichefen Dérans samt avdelnings-
direktören Schaeffer (föredragande).

Walter Sköldefors

Olle Schaeffer

Kopia till

Försvarsdepartementet/CT
Länsstyrelsen i Uppsala län
"- Kalmar län
"- Malmöhus län

Hallands län

Inom_ÖCB

GD
ÖD
Samtliga be
Styrelsen
Info
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Vattenfall

1987-09-30

Beredskapssynpunkter på kärnkraftavveckling

1. Allmänt

Beredskapsarbetet inriktas mot tvS huvudfall: beredskapsällstånd/krig respektive fredskris. I båda
dessa fall har Värnkraftproduktionen en given plats.

I fredskrisfallet baseras elförsörjningen på vattenkraft och kärnkraft medan den konventionella
värmekraften och gasturbiner utgör reserv på samma sätt som under normal fredsdhfi. Elbehovct
bedöms under fredskrisen uppgå till 70-80% av normalbehovet.

I beredskapstiUstånd/krig fönitsäns an kärnkraften skall kunna köras for fuilt under
förkhgsskedet medan försörjningen i krig plancringsmässigt baseras på vattenkraft och
konventionell värmekraft. Kärnkraften betraktas här som en reserv an utnyttjas om gränssättande
behov uppstår och under förutsättning att det är tekniskt möjligt an driva dessa anläggningar.

Elbehovet bedöms under beredskap och krig uppgå till 50-60% av normalbehovet

2. Energitillgång - uthållighet

Den kombination av vattenkraft och kärnkraft som utgör bas för krisberedskapen innebär • dasiv
läget en mycket god uthållighet. An åstadkomma kärnkraftsystemets bränsleuthillignet med andra
bränslen torde inte vara möjligt. I dag ger kärnkraften en uthållighet på två är i full drift med i
landet befintliga bränslen. Denna uthållighet kan m h t krisbehoven av el förlängas.

Dagens bränslelagringsprogram för elproduktion i kris bygger på denna uthållighet. En min>k
ning av antalet kämkraftblock kommer att kräva en ökad beredskapslagring av olja och kol savid..
man inte är beredd att godta en avsevän sänkt uthållighet i produktionen.

Lagringsproblemet, åskådliggörs enklast genom att belysa bränslebehoven i olika alternativ för
produktion av 1 TWh el.

Anrikat kärnbränsle -4,5 ton

Olja -221429 ton

Kol -328571 ton

Torv -757143 ton

Angivna bränslebehov utgår från förbrukningen i Forsmarksverket respektive bränslebehoven i
moderna anläggningar med 40%-ig verkningsgrad.

Produktionen i Barsebäck är cirka 9 TWh per år. Bränsle för denna produktion sitter i reaktorn.
Motsvarande "närlagring" av alternativa imponerade bränslen torde inte vara möjlig att åstad
komma. Motsvarande förhållanden måste självfallet beaktas då Ringhals och övriga kärnkraftverk
diskuteras.
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3 Effekttillgång

Effekttillgången aren gränssättande faktor. Den kalla perioden i januari 1987 belyste detta på ett
utmärkt sätt.

I krigssituationen är effekten det stora problemet Den betydelse som elförsörjningen har för sam-
hället innebär att stora risker för angrepp mot främst överföringssystemet föreligger. Om över-
föring från norra till södra Sverige bryts är behovet av regional produktion ett måste.

I de angreppsfall mot Sydsverige som studerats i samverkan med övriga totalförsvarsmyndigheter
har Karlshamnsverket regelmässigt slagits ut, som en indirekt effekt av stridsverksamhet. Detta
har medfön krav från civilbefälhavaren pfl start av disponibel kärnkraft för att försörja Sydsverige
med el.

Slutsatsen av spelerfarenheter är att nuvarande produktionskapacitet i Sydsverige måste bibe-
hållas. I talet med att kämkraftblock avvecklas måste annan produktion kunna tas i drift.

4. Sammanfattning

Vid avveckling av kämkraftblock inom södra Sverige måste de regionala effektbehoven under
beredskapstillstånd och krig beaktas. Bränslelagringsproblematiken måste värderas mot bakgrund
av de förändrade förutsättningar som uppstår då alternativa bränslen införs. Dessa beredskaps-
mässiga problemområden måste behandlas samtidigt som övriga problem kring kämkraftaweck-
ingen bearbetas.

Frågan om utnyttjande av naturgas har inte berörts. Naturgasen har från beredskapssynpunkt i
ston sett samma problembild som o'ja. Beredskapsaltemativen för naturgas är fn olja och el.
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Kopia till

Os t hamnars kormun

Konsekvenser av en avveckling av en reaktor i Forsmark

Näringslivet i den norra länsdelen, där Forsmark är
beläget, domineras av de traditionella basindustrierna
inom järn-, stål och skogsindustrin. Den struktur-
omvandling som pågår inom dessa näringar har hårt drabbat
länsdelen. Betydande neddragningar av personalstyrkorna
har skett i flera företag. I vissa fall har cckså verksam-
heter helt lagts ned. Senast skedde detta i Skutskär när
STORA avvecklade sågverket. Ungefär 260 personer berörs
av detta. Klart är att Dannemora gruvor med 180 personer
anställda kommer att avvecklas år 1991 om SSABs struktur-
plan genomförs. Även om det inte sker några ytterligare
drastiska nedläggningar kommer näringslivets omställning
ned stor sannolikhet att innebära ytterligare
sysåelsättningsminskningar under fler år framåt.

Vid kärnkraftverket i Forsmark finns idag ca 830 an-
ställda. Detta motsvarar ca 10 procent av antalet syssel-
satta i kommunen. Räknar man med även de som indirekt
arbetar åt Forsmark - sysselsatta inom servicenäringarna
genererade av kärnkraftverket - är andelen ungefär ca 20
procent. I jämförelse med övriga kärnkraftverk svarar
Forsmark för den högsta andelen av sysselsättningen inom
lokaliseringsorten. Östhammar är därmed den kommun som är
mest beroende av kärnkraftverket som arbetsplats. Vid
Forsmark 1 är ca 200 personer sysselsatta.

Lokaliseringen av kärnkraftverket till Forsmark
har naturligtvis haft en mycket stor betydelse för Öst-
hammars kommun utöver de direkta och indirekta syssel-
sättningseffekterna. Genom inflyttningen av driftspersonal
och deras familjer har kommunen idag en betydligt bättre
befolkningsstruktur än t ex grannkommunen Tierp. Närings-
livet i kommunen har breddats med framför allt arbets-
tillfällen inom kvalificerade administrativa och främst
tekniska yrken. Forsmarksverket har också under de senaste
åren på olika sätt bidrac:.t till en positiv utveckling av
övrigt näringsliv i regionen. Under två år drevs ett
projekt med en teknikförmedling från Forsmarksverket i
samarbete med länsstyrelsen och utvecklingsfonden. Hösten
1987 startade en utbildning inom data- och energiteknik på
gymnasienivå i anslutning till Forsmarksverket. Verket
bidrar med lokaler, laboratorier, datahjälpmedel och
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tekniska specialister. Forsmarksverket är även engagerat i
Gimo teknikcentrum som startar sin verksamhet inom kort.

Avvecklingen av Forsmarks kärnkraftverk måste enligt läns-
styrelsens uppfattning skjutas så långt fram i tiden som
möjligt. En förtida avveckling av aggregat 1 skulle få
mycket allvarliga konsekvenser för kommunen och ytter-
ligare förvärra sysselsättningssituationen efter en
nedläggning av Dannemora gruvor. Ur beredskapssynpunkt är
Forsmarks läge i jämförelse med övriga kärnkraftverk det
mest fördelaktiga, då verket är beläget i ett glest
befolkat område. Även detta talar enligt länsstyrelsens
uppfattning för att verket skall bibehållas så länge som
möjligt.

Vid den definitiva avvecklingen av kärnkraften måste en
alternativ elproduktion förläggas till Forsmark. Den
infrastruktur som är uppbyggd kring verket i form av
kraftledningar, hamn, industriområde men även bostäder och
skolor måste kunna utnyttjas under en längre tidsperiod.
Länsstyrelsen anser att om kärnkraften i Forsmark skall
ersättas med annat bränsle, bör detta vara naturgas. För-
utsättningen tycks finnas under 90-talet att få tillgång
till sådant bränsle från mer än ett håll. En ledning
österifrån borde t ex kunna landas i Fo.smark. Läns-
styrelsen anser att avvecklingen bör anstå i avvaktan
på att en elproduktion baserad på naturgas kan komma till
stånd.

Det är angeläget att det kunnande och den tekniska kompe-
tens som finns vid kärnkraftverket utnyttjas i det komm-
ande utvecklings- och projekteringsarbetet för alternativ
energiproduktion. Detta skulle enligt länsstyrelsens upp-
fattning kunna underlätta för verken att bibehålla sin
personal under tiden fram till avvecklingen genom att den
då kan slussas över till ny energiproduktion på platsen.

A
Margareta Perslow
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a n g å e n d e s t a t e n s e n e r g i v e r k s u t r e d n i n g o m a w e c k 1 n n j
t v ä k ä r n k r a f t r e a k t o r e r

S t a t e n s e n e r g i v e r k u t r e d e r p å r e g e r i n g e n s u p p d r a g f o r u t s ä t t -
n i n g a r n a a t t a v v e c k l a t v å a v S v e r i g e s 1 2 k ä r n k r a f t a g g r e g a t v i ii
m i t t e n a v 1 9 9 0 - t a l e t . V e r k e t s k a l l h ä r v i d b e 1 v s a k o s t n a d e n f o r
e n s ä d a r i a v v e c k l i n g e n l i g t o J i k a a l t e r n a t i v s a m t b e h o v e t a v
e r s ä t t n i n g s p r o d u k t i o n f o r d e t v ä v e r k s o m t a s u r p r o d u k t i o n .

U t r e d n i n g s u p p d r a g e t a v s e r a l l t s å a v v e c k l i n g a v t v a a v d e ä l d r e
r e a k t o r e r n a m e d e n e f f e k t p a 7 - 9 T W h . I a n s s t v r e 1 '-• e r i t i n n e r a t t
u p p d r a g e t a r s a b e g r ä n s a t a t t d e t k n a p p a s t k a n b i d r a t i l l a t t
b e 1 v s a h u r S v e r i g e s f r a m t i d a e n e r g i f ö r s ö r j n i n g s k a l i s k e e f t e r
k ä r n k r a f t e n s a v v e c k l i n g . D e s t o r a k o s t n a d e r n a o c ti d e s t o r a
k r a v e n p a e r s ä t t n i n g s p r o d u k t i o n u p p j t å r n ä m l i g e n i n a s » a s U e r l »
i s a m b a n d m e d a v v e c k l i n g a v d e å t e r s t å e n d e r e a k t o r e r n a . D e t
b l i r d a r T o r n å g o t a v e n p s e u d o d i s k u s s i o n a t t i s o l e r a t b e ti a r i d l a
h u r m a n s k a l l m o t a e n a v v e c k l i n g a \ t v ä a v d e ä l d s t a
r e a k t o r e r n a .

D e a l t e r n a t i v t i l l k ä r n k r a f t s o m m a n i d a g k a n s e s o m
r e a l i s t i s k a a r d e l s k o l k r a f t , d e l s n a t u r g a s . G e n o m a t t e n
a v v e c k l i n g a v t v å m i n d r e k ä r n k r a f t a g g r e g a t b a r a b e r o r e l -
f ö r s ö r j n i n g e n r e l a t i v t m a r g i n e l l t , u n d v i k e r m a n a t t f o r a e n
s a k d i s k u b s i o n k r i n g d e a l t e r r i a t i v . s o m ä n d å m å s t e b l i a k t u e l l a
f o r a t t k l a r a d e n a v v e c k l i n g s o m s k a l l s k e u n d e r s l u t e t a v
1 9 9 0 - t a l e t o c h b ö r j a n a v 2 0 0 0 - t a l e t . A v v e c k l a r m a n k ä r n k r a f t e r ,
t o r d e e n d a s t e n u t b y g g n a d a v k o l k r a f t ert s t a t i l l b u d s . L f t e r s n r r i
b v g g n a d s t i d e n i n k l u s i v e p l a n e r i n g o m f a t t a r u p p e m o t t i o ä r f o r
e t t k o l k r a f t v e r k b o r d e e t t s a m l a t g r e p p t a s r e d a n n u o m
r e g e r i n g e n s k a l l s t a f a s t v i d s i t t b e s l u t o m k ä r n k r a f t e n s
a v v e c k 1 i n g .

L a n s a t v r e 1 s e n h a d e d ä r f ö r a n s e t t d e t k o n s e k v e n t o m r e g e r i n g e n
h a d e f ö r s ö k t t a e t t h e l h e t s g r e p p p å d e n f r a m t i d a e n e r g i f ö r s ö r j -
n i n g e n i S v e r i g e .
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S \ K s e l'.;at t i i i n q c i i i O s k a r s h a m n s - r e g i o n e n

t n l i q t u p p g i f t e r s o m l ä m n a t s a v O s k a r s h a m n s k o m m u n o r h O K C , A B
s x s s r l s a t t e ; ; c i r k a 9 9 0 å r s a r b e t a r e v i d k ä r n k r a f t v e r k e t i
S i n i p e w i r p . H ä r i n g å r o c k s å v e r k s a m h e t e n v i d d e t c e n t r a l a I p g r e t
f o r r - i n v a n t k ä r r < b r ä n s 1 e C L A b . T i 1 1 d e t t a k o m m e r r e v i s i o n s p e r -
s ; i n a l . s o n b e r ä k n a s o m f a t t a 1 5 0 å r s v e r k e n .

O s k a r s h a m n s k o m m u n h a r s e d a n m i t t e n a v 1 9 6 0 - t a l e t , d å d e n
f(ir'.:f y v a r v s k r i s e n i n t r ä f f a d e , g e n o m g å t t e n r a d k r i s e r , s o m
s ä r s k i l t d r a b b a t i n d u s t r i n i k o m m u n e n . V a r v e t s n e d d r a g n i n g h a r
s k e t t i e t t p a r e t a p p e r m e d m y c k e t k ä n n a b a r a e f f e k t e r , L M
f r i!-::nn h a r a v v e c k l a t s i n t i l l v e r k n i n g i O s k a r s h a m n o r n S A B
\ i f e tia r n m s k a t s i n s y s s e l s ä t t n i n g i b e t y d a n d e o m f a t t n i n g .
f l e r a m i n d r e f ö r e t a g h a r t v i n g a t s l ä q q a n e r v e r k s a m h e t e n . U n d e r
s a m m a p e r i o d h a r u p p b y g g n a d e n a v k ä r n k r a f t v e r k e t i S i m p e v a r p
ä g t r u m . D e n s y s s e l s ä t t n i n g s o m a l s t r a t s b a d e p e r m a n e n t o c h
u n d e r d e o l i k a u t b y q q n a d s e t a p p e r n a h a r p å e t t l y c k o s a m t s ä t t
k u n n a t b a l a n s e r a n e d g å n g e n i s y s s e l s ä t t n i n g i n o m n ä r i n g s l i v e t i
n v r 11) t . Ä v e n o m a r b e t s l ö s h e t e n i k o m m u n e n t i d v i s v a r i t h ö q .
o v e r 7 "-, , ti a r rt, a n ä n d a o m ä n m e d v i s s a s v å r i g h e t e r k u n n a t
b t m a s t r a k r i s e r n a . B e f o 1 k n i n g s m i r i s k n i n q e n i k o m m u n e n h a r
s å l u n d a u n d e r 1 9 8 0 - t a l e t k u n n a t b e g r ä n s a s t ii I c i r k a 6 0 0
p e r s o n e r . D o r k h a r u t f l y t t n i n g e n a c c e l e r e r a t u n d e r d e t s e n a s I c
a r e t .

R I a n d i n d u s t r i f ö r e t a g e n d o m i n e r a r S a a b - S r a n i a A B s o m i
O s k a r s h a m n h a r e n p r o d u k t i o n s e n h e t m e d c i r k a 1 5 0 0 s y s s e l s a t t a .
D e t n a s t s t ö r s t a f o r r t a q e t ä r S A B \ i f e A B s u m s y s s e l s ä t t e r
c i r k a l > 0 0 p e r s o n e r . > t t e r 1 i g a r e e t t a n t a l i n d u s t r i f ö r e t a g m e d
o m k r i n g 1 0 0 a n s t ä l l d a f i n n s i k o m m u n e n . O s k a r s h a m n s v e r k c t
s v a r a r d i r e k t f o r n ä r a 1 0 "t a v k o m m u n e n s t o t a l a s v s s e 1 s ä t t n i n q .
0 m d e i n d i r e k t a e f f e k t e r n a a v k ö p a v t j ä n s t e r o c h i n h y r d
p e r s o n ; 1 m e d r ä k n a s b l i r a n d e l e n e t t p a r p r o c e n t e n h e t e r h n q r e .

A v s t o r b e t y d e l s e i d e n a v t u n g v e r k s t a d s p r o d u k t ii,n d o m i n e r a n d e
O s k a r ' . - n a m n s r e q i o n e n ä r t e k n i k e r i n t e n s 11 e t e n v i d O K G . I n
t e k n i k e r p o o 1 v i d 0 K ( ; h a r k u n n a t t a s t i l l v a r a i d e t s k
O K C - p i o j e k t e t , q e n o m v i l k e t k o n s u l t t j ä n s t e r e r b j u d i t s m i n d r e
0 c ti m e d e l s t o r a f ö r e t » g i m e 1 1 a n 1 ä n e t . D e OKI' , - a n s t ä l l d a h a r p å
d e t t , ' s ä t t k u n n a t g ö r a e n i n s a t s u t a n f ö r O K G f ö r a t t . u t v e c k l a
p r o d u k t i o n s s y s t e m , h j ä l p a t i l l a t t u t p r o v a n y a p r o d u k t e r o s v
1 a n d r a l ä n s f ö r e t a g . D e n n a p r o c e s s h a r v a r i t i g å n g e t t p a r å r
o r h i n å g r a f ö r e t a g h a r e f f e k t e r n a a v i n s a t s e r n a g o t t m y c k e t
g o d a r e s u l t a t . F ö r O s k a r s h a m n s r e g i o n e n o c h f ö r m e l l a n l a n e l a r
d e t r i k t i g t a t t d e n p r o c e s s s o m n u i n l e t t s f å r f o r t s ä t t a .

S i m p e v a r p l i g g e r r e l a t i v t i s o l e r a t p å d r y g a t v å m i l s a v s t å n d
f r ä n O s k a r s h a m n . N ä r m a s t e t ä t o r t ä r F i g e h o l m d ä r e n d e l a v
v e r k e t s p e r s o n a l b o r . F l e r t a l e t p e n d l a r d o c k f r å n O s k a r s h a m n .
A v s t å n d e n t i l l a l t e r n a t i v a a r b e t s m a r k n a d e r l i g g e r u t a n f ö r
d a ej 1 i g t p e n d 1 i n g s a v s t å n d , c i r k a 7 , 3 m i l b å d e t i l l K a l m a r o c h
t i l l V ä s t e r v i k . I n g e n a v d e s s a a r b e t s m a r k n a d e r h a r h e l l e r e n
s å d a n e \ p e n s i o n s k r a f t a t t d e ä r a v b e t y d e l s e s o m a l t e r n a t iv
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t i l l e n s y s s e l s ä t t n i n g v i d O s k a r s h a m n s v e r k e t . L ä n s s t y r e l s e n
v i l l u n d e r s t r y k a a t t e n b e d ö m n i n g a \ a l t e r n a t i v a s y s s e l s ä t t -
n i n g s m ö j l i g h e t e r b o r g ö r a s u t i f r å n d e n s a m l a d e l o k a l a a r b e t s -
m a r k n a d e n s m ö j l i g h e t e r o c h i n t e b a r a m e d h ä n s y n t i ] J d e n
k o m m u n , d a r v e r k e t a r b e l ä g e t .

L ä n s s t y r e l s e n h a r o v a n p å t a l a t a t t a r b e t s l ö s h e t e n i O s k a r s h a m n ;
k o m m u n t i d v i s u n d e r 1 9 8 0 - t a l e t v a r i t m y c k e t h ö g , i n t e m i n s t
b l a n d k v i n n o r . D e t t a h a r m e d f ö r t a t t i n d u s t r i m i n i s t e r n b e d ö m t
d e t m ö j l i g t a t t l o k a l i s e r i n g s s t ö d s k a l l k urin a u t g å t i l ]
i n v e s t e r i n g a r m e d e n b e t y d a n d e s y s s e l s ä t t n i n g s e f f e k t i
O s k a r s h a m n s o m r å d e t . \ y l i g e n h a r r e g e r i n g e n o c k s å b e s l u t a t a t t
p o s i t i v t b e h a n d l a a n s ö k n i n g a r oni f r i s l ä p p a v e g n a i n v e s t e r i n g s
f o n d e r f ö r i riv e s t e r i n g a r i m a s k i n e r o c h i n v e n t a r i e r i n o m
m e l l e r s t a o c h n o r r a d e l e n a v K a l m a r l a n . Ä v e n o m s v s s e ] s ä t t -
n i n g e n v i d O s k a r s h a m n s v e r k e t f i n n s k v a r , b r o t t a s ; a l l t s A
O s k a r s h a m n s r e g i o n e n m e d b e t y d a n d e s y s s e l s ä t t n i n g s p r o b l e m a v i
f ö r s t a h a n d s t r u k t u r e l l n a t u r . K o m p l e t t e r i n g a r b e h ö v e r i n t e
m i n s t s k e m e d v e r k s a m h e t e r s o m k a n r e k r y t e r a v ä l u t b i l d a d
p e r s o n a ] .

A Jutemat i_v_ £>rodjjkt i£n

L ä n s s t y r e l s e n a n s e r a t t d e n l å n g s i k t i g a p l a n e r i n g e n m å ' , t e
i n r i k t a t ; p å a t t e r s ä t t n i n g s k r a f t i n å g o n f o r m s k a l l p r o d u c e r a s
i o m r å d e t k r i n g S i m p e v a r p , o r r : k ä r n k r a f t v e r k e t d a r a v v e c k l a s .
O K G A B g e n o m f ö r f o r n ä r v a r a n d e e n s t u d i e ö v e r m ö j 1 i g n e t e r n a

a t t b a s e r a n y k r a f t p r o d u k t i o n , i f ö r s t a h a n d s t ö r r e v a r m r -
k r a f t v e r k on-. 6 0 0 M W m e d k o l e l l e r e v n a t u r g a s s o n b r ä n s l e .
A r b e t s i n r i k t n i n g e n ä r a t t s t u d i e n s k a l l l e d a f r ä n t i l l e n
l o k a l i s e r i n q s a n s o k a n u n d e r v i n t e r n 1 9 8 7 / 8 6 .

M o d e r n a k o l - o c h g a s e l d a d e a n ] ä g g n i n g a r h a r v ä s e n t l i g t t i n g r e
a r i g d a t a f o r b ä t t r e v e r k n i n g s g r a d , v a r f ö r n u v a r a n d e t u r b i n a n -
l ä g g r u n g i n t e k a n u t n y t t j a s . D ä r e m o t k a n v i s s a a v k r a f t v e r k e t s
y t t r e s e r v i c e a n 1 ä g g n i n g a r d e l v i s v a r a g e m e n s a m m a , e x e m p e l v i s
v a t t e n f ö r s ö r j r u n g . s e r v i c e v e r k s t ä d e r o c h d e l a r a v s t ä l l v e r k e t .

K r a f t v e r k d r i v n a m e d k o l e l l e r n a t u r g a s k o m m e r d o c k a t t k r ä v a
f s r r e c. n s t ä l l d a ä n k ä r n k r a f t v e r k e n , v i l k e t k o m m e r a t t r i ( g a t i v t
i n v e r k a p å s y s s e l s ä t t n i n g e n i r e g i o n e n .

F r å n m i l j ö s y n p u n k t ä r n a t u r g a s a t t f ö r e d r a f r a m f o r k o l f o r n y
k r a f t p r o d u k t i o n v i d S i m p e v a r p . 1 s a m b a n d m e d e r s ä t t n i n y s p r o -
d u k t i o n m e d k o l k o m m e r d e t d e l s a t t s k e b e t y d a n d e u t s l ä p p a v
b l a s v a v e l d e l s k r ä v s f ö r l a g r i n g a v k o l o c h a s k a s t o r a
a r e a l e r k r i n g k r a f t v e r k e t . L ä n s s t y r e l s e n u t g å r f r å n a t t r r v c k e t
h ö g a k r a v m å s t e s t ä l l a s p å r e n i n g a v s v a v e l u t s l ä p p e n i e t t
k o l k r a f t v e r k o c h a t t t e k n i s k a f ö r b ä t t r i n g a r ä r m ö j l i g a a t t
å s t a d k o m m a f ö r a t t k l a r a d e s s a k r a v . D e m i l j ö p r o b l e m S O T . ä n d å
u p p s t å r t o r d e e m e l l e r t i d b l i m i n d r e p å S i m p e v a r p s h a J v c m a n v i d
a n d r a t ä n k b a r a 1 n k a l i s e r i n g s a l t e r n a t i v . O c k s å l a g r i n g e n i, v k e l
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t o r c h ' w i r a m ö j l i g a t t g e n o m f o r a h ä r . 0 K L ' , : s p å q d e n d e u t r e d n i n g
t ä r d o c k m e r L d e t a l j b e l y s a k o n s e k v e n s e r n a f r ä n n i l j ö s y n p u n k t

o i k a a l t e r n a t i v .

B e [• e : is k a p s s y r i p u n k t

U r b e r e d s k a p s s y n p u n k t ä r d e t v i k t i g t a t t p r o d u k t. i u n e n a v e n e r g i
o c h i f ö r s t a h a n d e l k r a f t ä r r i k t i g t l o k a l i s e r a d . A v l a n d e t s
t o t a l a e l p r o d u k t i o n k o m m e r kb °ö f r å n \ o r r l a n d s e i o m r å d e n , m e d a n
rr;an d a r e n d a s t s v a r a r f ö r 2 2 % a v e l f ö r b r u k n i n g e n . Ö s t r a
i-I o m r å d e t l i k s o m B e r g s l a g e n ä r s t o r a u n d e r s k o t r s o m r a d e n . D e s s a
m e l l a n s v e n s k a u m r å d e n h a r 2 1 °o a v e l p r o d u k t i o n e n m e n 4 1 % a v
l a n d e t s f ö r b r u k n i n g . I s ö d r a o c h v ä s t r a e l o m r å d e n a r å d e r n u
u n g e f ä r l i g b a l a n s m e l l a n p r o d u k t i o n o c h f ö r b r u k n i n g . F r ä n
b e r e d s k a p s s y n p u n k t ä r d e t v i k t i g t a t t k ä r n k r a f t e n s a v v e c k l i n g
s k e r p å e t t s å d a n t s ä t t , a t t d e t b l i r e n r i m l i g b a l a n s m e l l a n
p r o d u k t i o n o c h f ö r b r u k n i n q i n o m v a r j e e l o m r å d e . S a m m a k r a v
m å s t e s t ä l l a s p å l o k a l i s e r i n g e n a v a l t e r n a t i v p r o d u k t i o n .

V i d v a l a v k ä r n k r a f t v e r k , •; o m s k a l l a v v e c k l a s i f ö r s t a e t a p p e n ,
b o r d e t v ä g a s i n i b e d ö m n i n g e n a t t e n d a s t O s k a r s h a m n 1 k a n
f ; i s a s i n p å I 5 0 K V - n ä t e t . V i d a v b r o t t p å 4 0 0 K V - I e c i n i r i g a r n a h a r
s å l e d e s 0 1 s p e c i e l l b e t y d e l s e f ö r d e n c i v i l a b e r e d s k a p s p l a -
n e r i n g e n i s ö d r a S v e r i g e . I n t e m i n s t v i k t i g t ä r d e t t a i e t t
k r i g s l ä g e .

ri a m m a n f a t t n i n g

L ä n s s t y r e l s e n f i n n e r s a m m a n f a t t n i n g s v i s a t t e n b e d o m i n g a v
k ä r n k r a f t e n s a v v e c k l i n g m å s t e s k e i e t t l å n g s i k t i g t p e r s p e k t i v
d ä r m ö j l i g h e t e r n a t i l l e r s ä t t n i n g s p r o d u k t i o n i s i n h e l h e t
b e a k t a s , f ö r u t o m m ö j l i g h e t e r n a t i l l e n s ä k e r o c h e k o n o m i s k t
g y n n s a m p r o d u k t i o n a v e n e r g i m å s t e ä v e n d e r e g i o n a l p o l it i s k a
k o n s e k v e n s e r n a a v l o k a l i s e r i n g a v f r a m t i d a k r a f t v e r k s u t -
b v g g n a d v ä r d e r a s . O c k s å m ö j l i g h e t e r n a t i l l e n b a l a n s m e l l a n
p r o d u k t i o n o c h f ö r b r u k n i n g a v e n e r g i ä r a n g e l ä g e n . A v v e c k l a r
m a n k ä r n k r a f t e n t o r d e e n d a s t e n u t b y g g n a d a v k o l k r a f t e n s t å
t i l l b u d s . S t o r a a n s t r ä n g n i n g a r m å s t e d ä r f ö r g ö r a s r ö r a t t
f ö r s ö k a b e m ä s t r a d e n e g a t i v a k o n s e k v e n s e r n a f ö r m i l j o n s o m e n
s å r t a n u t b y g g n a d m e d f ö r .

F. i i c K r p r i m ä r k

B a r b r o M o 1 ir i d e r
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LÄNSSTYRELSEN

Planeringsavdelningen

Angående regeringens uppdrag att utreda vissa frågor i sam-
band med kärnkraftsavvecklingens inledning

(Remiss 1987-09-14)

Länsstyrelsen i Malmöhus län har beretts tillfälle att lämna
synpunkter med anledning av rubricerade uppdrag. Mot bakgrund
härav vill länsstyrelsen anföra följande.

Sysselsättningseffekter

Antalet fast anställda vid Barsebäcksverket uppgår till ca
330. Härtill kommer entreprenörer samt personer från andra
sydkraftsenheter på årsbasis motsvarande ca 85 personer.

Arbetsmarknaden i Malmöhus län är för närvarande i ett mer
gynnsamt läge än på lång tid. Antalet sysselsatta ökar och
antalet arbetslösa har minskat under flera år. Trots detta
är antalet personer utanför den ordinarie arbetsmarknaden i
länet betydande. Antalet arbetslösa och antalet personer i
arbetsmarknadspolitiska åtgärder uppgår f n till sammanlagt
ca 24 000.

De direkta effekterna av ett bortfall av de sammanlagt ca
415 arbetstillfällena kan bedömas bli förhållandevis begrän-
sade. De anställda vid Barsebäcksverket har en utbildning och
en yrkeserfarenhet som gör dem attraktiva på arbetsmarknaden.
Om emellertid en urdrifttagning av en eller båda reaktorerna
vid Barsebäcksverket skulle ske i ett mindre gynnsamt konjunk-
turläge än det vi har för närvarande kan bortfallet av arbets-
tillfällen komma att bli besvärande.

Från Malmöhus läns utgångspunkt är emellertid de sysselsätt-
ningseffekter mer besvärande som skulle bli följden av en
kraftig ökning av elpriset. En ökning av elpriset kan medföra
att svenska företag kommer i ett sämre konkurrensläge vilket
i sin tur kan komma att medföra sysselsättningsminskningar.

Säkerhetsaspekter

Det är angeläget att en avveckling av någon/några reaktorer
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LÄNSSTYRELSEN

riar.orir.crsavdelniriaen

YTTRA:: DL

1967-11-18 1 .80-3294-87

ir.te medför en försämring av den totala produktionskapaci-
teten.

Under de kallaste vinterdagarna 1987 förbereddes omfattande
elransoneringar. Vid förberedelsearbetet inom Sydkraft del-
tog länsstyrelsens försvarsenhet. Med nuvarande produktions-
förmåga fanns under ca 15 dagar 1987 inga ytterligare margi-
naler, och roterande ransonering med avstängningar under 2-4
tiruTiar av stora geografiska områden förbereddes. Sårbarheten
vid störningar är redan i dagsläget besvärande. Marginaler
vid störningar inom Sydkrafts produktionsområde bör därför
belysas i detalj, för de olika alternativen, och en bedömning
av vad som är acceptabelt från samhällssynpunkt göras.

Länsstyrelsen förutsätter vidare att utredningen belyser de
effekter som blir fallet för Malmöhus län vid ett strömbort-
fall för norra Sverige.

Vid ett sådant tillfälle bör industrin i södra Sverige under
alla årstider kunna fortsätta sin produktion. Inom Malmöhus
län finns processindustri som är känslig även för kortare
strömavbrott. Hur balansen påverkas i de olika alternativen
bör framgå av utredningen, och förslag ges för hur ransone-
ring skall kunna tillämpas tidsmässigt i de olika alternati-
ven utan att industrin drabbas.

Tidigare har i olika utredningar påpekats att tryckvatten-
reaktorer är mer tekniskt komplicerade än kokarreaktorer.
Detta bör enligt länsstyrelsens mening vägas in i riskbe-
dömningarna för de olika reaktortyperna och rimligen påver-
ka indelningen av utredningen i olika alternativ med hänsyn
till risk för haverier. Så synes för närvarande inte vara
fallet i förslaget till disposition av utredningen.

Dimensioneringen av FILTRA-anläggningen vid Darsebäcksver-
ket är gjerd för att klara en härdsmälta. De övriga verken
kommer efter vad länsstyrelsen inhämtat inte att förses med
lika omfattande yttre säkerhetsanordningar. FILTRAS konse-
kvenslindrande effekt bör värderas med avseende på befolk-
ningsskyddet i samband med säkerhetsöverväganden.

En avveckling av en eller flera reaktorer bör inte få på-
verka samhällets sårbarhet negativt i beredskapshänseende.
I ett beredskapsläge förutsätts regionala och lokala kraft-
nät kunna fungera autonomt. Sydsverige är känsligt i detta
avseende. Ersättningskraft bör lokaliseras på sådant sätt
att sårbarheten inte ökar.
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MolmoKu* län

Planeringsavdelningen

YTTRANDE

1987-11-18 11.80-3294-3"

Alternativ produktion

Det är angeläget att utredningen belyser de miljöeffekter,
positiva och negativa, scm blir följden av en urdrifttag-
ning av en eller två reaktorer. Mycket talar för att det
enda för närvarande realistiska alternativet är kolkraft-
verk. Med hänsyn härtill bör miljöproblemen vid energipro-
duktion med kol belysas såväl vad gäller utsläpp till luf-
ten vid förbränningen som hantering och deponering av aska.
Vidare bör belysas de hälsoeffekter för befolkninqen som en
övergång till kolkraft medför.

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit
länsråd L Linder-Aronson, beslutande, försvarsdirektör Nils
Ahrland, t f naturvårdsdirektör Bengt Aplander samt tf pla-
neringsdirektör Mats öhrström, föredragande.

C Linder-Aronson

Mats Öhrström
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Angående regeringens uppdrag att utreda vissa frågor i
samband med kärnkraftawecklingens inledning

Statens energiverk har fått regeringens uppdrag att utreda
vissa frågor som sammanhänger med avvecklingen av två käm-
kraftreaktorer. Med anledning härav har energiverket hem-
ställt om synpunkter på en inom verket upprättad start-PM.

Lansstyrelsen delar energiverkets uppfattning att konsekvens-
granskningen av olika awecklingsalternativ i första hand bör
inriktas på de äldsta reaktorerna. Givetvis måste denna princip
frångås, om analysen av säkerheten vid de olika reaktorerna
ger anledning därtill.

Lansstyrelsen delar också uppfattningen att utgångspunkten
for utredningsarbetet hor va»"̂  .itt urdrifttagningen görs
under de sista åren i de tidsintervall som anges i regeringens
proposition (1SK36/87:159) on vissa utgångspunkter för energi-
systemets omställning. En snabbare avveckling skulle leda till
oacceptabla samhällsekonomiska och miljömässiga konsekvenser.
Detta framgår av den expertrapport (Ds I 1986:11 Efter Tjer-
nobyl-konsekvenser för energipolitik, kärnsäkerhet, strål-
skydd och miljöskydd), som ligger till grund för regeringens
proposition.

En forcerad avveckling av kärnkraften skapar ekonomiska,
sysselsättningsmässiga och sociala problem på regional
och lokal nivå. Utredningen bör därför belysa omfattningen
av dessa problem och vilka kostnader de medför för sam-
hället. I denna del bör utredningen ha nära samarbete med
berörda länsstyrelser och kommuner.

En annan viktig fråga är hur befintliga kärnkraftverk kan ut-
nyttjas för alternativa energiproduktionsfortner så att gjorda
investeringar, såväl industriella som samhälleliga, kan
nyttiggöras. För Ringhals vidkommande har bl a frågan om gas-
baserad elproduktion diskuterats med tanke på den naturgas-
lednine; son fn håller på att byggas genom Kalland.
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Försvarsonheten

Länsstyrelsen anser vidare att niljöskyddsaspektema måste
tillmätas stor betydelse vid alternativgranskningen. Därvid
är det särskilt angeläget att de regionala och lokala effek-
terna av olika alternativ belyses. Känsligheten för miljö-
påverkan variera- i hög grad i olika delar av landet med hän-
syn till naturliga förhållanden och redan förekommande emis-
sioner.

I förslaget till preliminär disposition av utredningsrapporten
tas under punkten fyra upp elproduktionen vid mitten av 1990-
talet. Enligt länsstyrelsens mening bör även vindkraften tas
ned i den redovisningen. Vindkraftutredningen (Bo 1985:01)
undersöker f n lämpliga lägen för vindkraftverk i grupp,
dels på land för en sanxnanlagi produktion om ca 10 TUh per ar,
dels till havs för en saimanlasd produktion om ca 20 TWh per
år. Enligt utredningens bedömningar skall en slutrapport
kunna presenteras under våren 1988.

Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen. I beslutet
deltog landshövdingen jämte ledamöterna Sten Persson, Jörgen
Andersson, Kerstin Zander, Lennart Andersson, Inge Pettersson,
Rolf Kenneryd, Sven Fritzson, Jan Blum, Arne Remgård och
y.argareta Fogelberg sanil tjänstgörande suppleanterna Agneca
Karlsson, Jörgen Svenblad och Per Asklund.

I den slutliga handläggningen deltog även länsrådet Eric
Djuräng, naturvårdsdirektören Ove Olsson, planeringsdirek-
tören Carl-Gustaf Carlsson och försvarsdirektören Erik
Österberg, föredragande.

Björn Molin .C

Erik Österberg

Mek/
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jynpurikter pä sv sse Isat tn inqsef few ter m m i anslutninq till

t:itens energiverks utredninq av vissa fraqor i samband

saiverk i ingens inledning

. jnsst vrel:;en har i sitt yttrande till Statens enerqiverk 1987-10-2 ̂

''ramfort v issa synpunkter pä ett m o m verket upprattat start-PM anq

utrednmq av avvecklinq av tvä kärnkraftsrpaktorer. länsstyrelsen

förur sitte då att ̂ ojliqhet skulle qes att \ttra siq over den fär-

ri'.]H :it_ redningen. Vid sarr.nant rade på verket den 1! november med

representanter for D^rorcta iarsstvrelser och kommuner aktuallsera-

:i" . •.pDqi'>f'r sof verket -iH^rids^^t \. i i t p ha r,var oå. Länsat v re Isen

r̂ rjf;v: -nr l.'ir?or : v^'-'*'f::~ np^ian i^sa 'jppqifter ",ch ståndpunkter.

'. Lr, hedo^ninq av de insatser for svsselsattninq m m som måste ske

i de berörda reqiorierna måste itqa från effekterna av en full-

ständig nedläggning. En etappvis awecklinq qer självfallet bättre

forutsattmnqar både for en planerinq av insatserna orh for att

w d varje Lidpunkt klara sysselsättningen men minskar ej i siq

behovet av åtgärder.

2. Länsstyrelsen har i länsplanennqen särskilt uppmärksammat

de arbetsmarknadsproblem m m som uppstår vid en awecklinq.

Dessa kräver stora insatser från statsmakternas sida i form

av ersättningsindustrier m m.

5. I rapport från konsekvensutredninqens E-qrupp Ds I 1979:14

har berörda länsstyrelser och kommuner lämnat en problem-

beskrivninq som fortfarande äger qiltiqhet.
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att använda den teknologiska kompetens som finns vid

Ringhals till företagsutveckling i Varbergsregionen.

Ett tillvaratagande av denna teknologiskt högkvalifi-

cerade resurs är värdefull för länets utveckling.

6. En avstängning av en eller flera reaktorer vid Ringhals

innan alternativ energiproduktion finns tillgänglig

skulle skapa problem i länet både från sysselsättnings-

och energiförsörjningssynpunkt.

I handläggningen av detta ärende har deltagit, landshövding
Björn Molin, beslutande, länsråd Eric Djuräng och planerings-
direktör Carl-Gustaf Carlsson, föredragande.

Carl-Gustaf Carlsson

ME/
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Bilaga Ks § 194/87:1

1653K 1 (4)

Yttrande med anledning av regeringens uppdrag att utreda
vissa frågor 1 samband med kärnkraftavvecklingens Inledning

Kaviinge kommun har beretts tillfälle att avge yttrande
med anledning av regeringens uppdrag att utreda vissa
frågor i samband med kärnkraftavveckllngens Inledning.

Kaviinge kommun vill särskilt redovisa synpunkter Inom
följande områden:

- sysselsättningseffekter

- miljöeffekter

- beredskap och säkerhet

- brandförsvarets kostnader

{Sysselsättningseffekter

Barsebäcksverket som ägs av Sydkraft AB har ca 330 fast
anställda. 1 verksamheten ingår vidare helårsvis ca 45
personer från andra Sydkraftenheter. 40 personer arbetar
som entreprenörer med t ex bevakning, städning och mat-
hållning. Övriga entreprenörer i samband med revisions-
avställningar motsvarar ca 170 helårsarbeten. Verket har
också korttidsanstaild personal, 6Asom praktikanter etc
motsvarande 15 årsarbeten.

Totalt är alltså ca 420 personer, boende på pendlings-
avstånd, permanent sysselsatta vid verket.

Enligt FoB 85 fanns drygt 7 000 arbetstillfällen i Käv-
linge kommun. De 420 personer som sysselsätts vid Barse-
bäcksverket motsvarar 6 X av den total;, sysselsättningen 1
Kävlinge kommun.

Av den fast anställda personalen bor ca en tredjedel 1
Kävlinge kommun, de flesta i Löddeköpinge. Ungefär 10 % av
de anställda är kvinnor.

Totalt skulle ca 250-300 personer i Kävlinge kommun direkt
beröras, om man räknade såväl anställda som familjemed-
lemmar och sammanboende, vid en avveckling av Barsebäcks-
verket. Härtill kommer stadigvarande entreprenörspersonal,
annan personal på Sydkraft och övriga med arbete på verket
som är bosatta i kommunen. Indirekt kommer ytterligare
personer att beröras Inom samhällsservice, lokalhandel etc.

Även det lokala näringslivet berörs vid en avveckling
genom att Barsebäcksverkets Inköp av varor och tjänster
upphör.
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En avveckling drabbar inte alla anställda på 6amma sätt.
Utbildning och Ålder spelar en avgörande roll för indivi-
dens möjligheter att få annat arbete i hemkommunen eller
närliggande kommuner. Ett 25-tal anställda med special-
kompetens, ex härdfysiker och strålskyddspersonal, kan
inte erhålla likartat arbete i regionen.

För karnkraft.skommunerna kan en avveckling ge mycket nega-
tiva och allvarliga konsekvenser för sysselsättningen. In-
om de drabbade områdena är det nödvändigt att göra sär-
skilda arbetsmarknads- och regionalpolitiska insatser om
inte arbetslöshet skall uppkomma.

Oavsett när kärnkraften avvecklas så är det nödvändigt att
kommunerna med kärnkraftverk redan nu får resurser att
skapa andra arbetstillfällen.

Barsebäcksverket behöver inte försvinna 6om arbetsplats.
Anläggningar och personella resurser som finns kan tas
till vara. Barsebäck kan bli ett unikt centrum för forsk-
ning och energiutveckling i Sverige. Läget i en storstads-
region med kvalificerad utbildning och forskning talar för
en sådan långsiktig lösning.

Mil jc>ê  fekt e£

1 södra Sverige finns två oljekondensanläggningar, Karls-
hamnsverket på ca 990 MW och Öresundsverket i Malmö på 390
MW. Dessa anläggningar utnyttjas för närvarande som topp-
last och reservaggregat. För närvarande har verken konces-
sion endast för topplast och reservproduktion. Vid mer
långvarig kontinuerlig drift, i samband med avveckling av
kärnkraftsreaktorer, torde krävas betydande investeringar
i båda anläggningarna, bl a av miljöskäl.

Vid avstängning av en eller båda reaktorerna vid Barse-
backsverket behövs ny produktionskapacitet i regionen. Den
enda realiserbara möjligheten torde för närvarande vara
kolkondens.

Utmärkande för stora koleldade anläggningar är de betydan-
de hanteringsproblem som gäller kol, aska och andra av-
fallsprodukter. Ett konventionellt koleldat kondenskraft-
verk med eleffekten 1 000 MW förbrukar sålunda ca 2 miljo-
ner ton kol per år. Vid förbränningen av den nämnda kol-
kvantiteten erhålls 200 000 - 300 000 ton aska. Om anlägg-
ningen förses med anordningar for borttagning av svavel
tillkommer ett behov av kalksten eller liknande samtidigt
som avfallsmängden ökar avsevärt med de produkter som bil-
das vid den kemiska reaktionen med svavlet.

Stora anläggningar bör därför med hänsyn till transportbe-
hovet lokaliseras till platser med tillfredsställande
hatnnförhAllanden. Det måste vidare flnnae möjlighet att
deponera eller nyttiggöra aska och eventuella andra av-
fallsprodukter Inom acceptabelt transportavstånd.
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Om en eller bida reaktorerna vid Barsebacksverket avveck-
las, kan försurade utsläpp av svaveldioxid och kvavedioxi-
der i Sverige och Danmark, till följd av ökad elproduktion
med kol och olja som bränsle, öka.

Beredskaj> och

I elnätet finns överförings begränsningar beroende pi över-
föringssystemets fysiska utformning. Begränsningarna bru-
kar hänföras till tre snitt A, B och C 6om är dimensione-
rade för överföringskapaciteten. Av snitten är C-C, som
gir strax söder om Oskarshamn pi ostkusten till strax
söder om Ringhals pi västkusten av betydelse vid en even-
tuell avveckling av en eller bida reaktorerna vid Barse-
bäcksverket. Omridet söder om 6r.itt C-C kallas fortsätt-
ningsvis för södra Sverige. Till omridet i södra Sverige
gir tre försörjningsstrik med 400-Kv ledningar och en
220-Kv ledning. Överföringssystemet är si dimensionerat
att bortfall av en 400-Kv ledning skall klaras med de i
drift kvarvarande ledningarna.

I utreoningen "Säker elförsörjning" 6om tillsattes efter
storstörningen 1983-12-27 behandlas frigan om säkerheten i
elförsörjningen. I propositionen "Riktlinjer för energi-
politiken" framgår bl a följande:

"Det är angeläget att driftssäkerheten i elkraftsystemet
hills pi en mycket hög nivi med hänsyn till den centrala
betydelse som elenergin har för samhället. Vid höglast
utnyttjas all tillgänglig produktionskapacitet i södra
Sverige."

Vid dessa tillfallen skulle t ex ett haveri i oljekraft-
verket i Karlshamn eller bortfall av en 400-Kv ledning
medföra att den statistiska gränsen för snitt C kan komma
att överskridas, vilket leder till nätsamman bro11 i södra
Sverige och kanske på Sjalland.

Beslutet om avveckling av kärnkraften innebar att det
finns stor risk for att de kvalificerade teknikerna, som
utgör nyckelgruppen bland de anställda, söker sig från
kärnkrafts industrin.

Den kompetensförsvagning som detta innebär är ur säker-
hetssynpunkt mycket oroande och försämrar landet.6 möjlig-
het att delta 1 det internationella säkerhetsarbetet.
Sverige är, även om vi själva avvecklar kärnkraften, om-
ringat av länder med kärnkraftverk. Vi kommer att fi mind-
re möjlighet med försvagad kompetens att delta 1 ett för
vårt land ytterst angeläget säkerhetsarbete.

Det är viktigt att säkerhets frigorna 1 kärnkraftsdiskus-
sionen även 1 fortsättningen fir en central roll. En
fortsatt hög kompetens ho6 de anställda är en viktig
förutsättning för en säker drift och för att landets
synpunkter 1 sökerhets frigör mot omvärlden skall bli
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respekterade. Genon erfarenheterna frAn arbetet Inom loka-
la säkerhetsnämnden är det också kommunens uppfattning att
kärnkraftverken i Sverige vid en Internationell jämförelse
har mycket höga säkerhetskrav.

Brandförsvar

Efter beslut av regeringen 1979-03-08 om brandordning
tvingades Kävlinge kommun att bygga ny brandstation med
heltidsbemanning. Lokaliseringen och heltids bemanningen
berodde främst på Barsebäcksverket6 placering. Sydkraft
fick betala 2 miljoner kronor per år med Indexberäkning,
vilket Innebär 2,4 miljoner 1987. Ur kommunalekonomisk
synpunkt är det oacceptabelt om kommunen Inte ersatt6 för
merkostnader 1 lokaler och personal om Barsebacksverket
avvecklas.

Kommunstyrelsen förutsätter att kommunen även 1 fortsätt-
ningen bereds tillfälle att yttra sig under ärendets fort-
satta handläggning.
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Bilaga Ks § 194/87:2

Särskilt yttrande

Vi vill från Centern i Kävlinge kommun ge ytterligare
synpunkter än de som framgår av kommunstyrelsens yttrande
enligt Ks Au § 243.

Vår grundinställning och strävan att skapa ett framtida bättre
samhälle med ökad säkerhet och trygghet fbr våra barn och
kommande generationer förutsätter en avveckling av dagens
karnkraftsproduktion sa snart som det Sr möjligt. De risker
som trots allt finns , inte minst genom att tillfredsställande
lösningar inte finns för en säker avfallshantering av de radio-
aktiva klyvningsprodukterna, ar vi inte beredda att ta för
kommande generationer. Ir.te minst de genetiska förändringar
som en radioaktiv miljö förorsakar med skador som vi i dag
inte kan förutse gör att vi måste nedbringa alla former som
ökar radioaktiviteten i var omgivning. Kärnkraften utgör i
dag den största källan till sådan produkter.

Vi anser att teknik och produktion måste i allt större ut-
sträckning inriktas på varor och produkter som kan återvinnas
för ny produktion i enlighet med principen "bruka i stallet
för förbruka". Produktionen måste utformas så att den inte
hotar vår eller kommande generationers livsmiljö eller för-
sämrar naturens förmåga till förnyelse.

Energikravande och förorenande material och ämnen måste succe-
sivt ersattas med produkter, som innebär mindre belastning
pé världens råvaruresurser och naturens sjslvreningsförmåga.
Energiproduktionen måste läggas om och i allt högre grad in-
riktas pé förnyelsebars och miljövänliga energikällor.

Med denna grundsyn på ett framtida bättre samhälle är det
självklart att vi så snart som möjligt vill avveckla kärn-
kraf tssarrhället. Detta innebär inte enligt vår mening att vi
behöver lägga ned Barsebäcksverket som arbetsplats. Låt oss
i stället utnyttja de möjligheter som en avveckling av Barse-
bäcV.sverV.et kar. ge oavsett vilket tidsperspektiv som kon.mer
att gallé. De anläggningar och inte minst personella och er-
farenhet f-assiga resurser som där finns bör tas till vara.
Låt Barseback bli ett helt unikt centrum for energiutveckling
i Sverige. Utveckling och forskning och prövning av alla
energiformer både i stor som liten skala. Det finns som vi ser
det oanade möjligheter både lokalmässigt och ur kommunikations-
synpunkt att utveckla ett sådant centrum.

N'cgra exempel på möjligheter. Det har i mångs år diskuterats
att bygga en småbåtshamn i Barsebäck. Varför inte sé hur vårt
grannland Danmark utnyttjat denna möjlighet och i en hamn ut-
vecklat vindkraften både i stor och liten skala. Utrymme
finns också i området för landbaserade vindkraftverk för att
få jämförelseobjekt. Behovet av en sådan hamn är stort i
regionen. Varför inte eventuellt kombinera en sådan med en
kommersiell hamn för import och export av energi i andra former
såsom olja, gas, kol ved, flis etc eller andra råvaror för
konvertering till andra energiformer. Energi som skulle kunna
nyttjas på olika satt 1 Barseb&cks Energicentrum.
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Bioenergi i olika former kan också med lätthet utvecklas och
prövas vid Barsebäcks Energicentrum. Varför inte t. ex. etanol-
framstallning eller andra sådana produkter. Barsebäck ligger
inom ett av landets stbrsta jordbruksbygd dar möjligheterna för
framställning av förnyelsebara råvaror till energiframställning
i olika former kan ske. Har finns redan i dag genom Hushållnings-
sällskapets försorg försök igång på närliggande Borgeby gård.
Närheten till Lund med Universitetet och inte minst utvecklings-
företaget Ideon ger också oanade möjligheter till framgångar för
ett Barsebacks Energicentrum.

Sedan har vi havet, luften och inte minst solenergin för att
utveckla olika projekt inom värmeteknikens område. På solcells-
området har den sista 3-årsperioden skett enorma framsteg och
här finns en potential som vi bara sett början på. Sedan har vi
värmepumpar mottryck etc som behöver utvecklas och prövas i olika
former och storlekar. Det galler bara att skapa ett klimat
positivt för idéer, fantasi och resurser för att finna nya
oprövade vägar. Vägar som leder till ett sakrare och mera
framtidsinriktat samhälle vad avser energitillgång och i en
skala som vi behärskar. Inte minst måste utprövas olika kombi-
nationer av energislag så att sårbarheten minskar för olika
störningar i vårt samhälle.

För att nå fram till en avveckling enligt vår mening 7-8 år
krävs därtill ett effektivt stöd från riksdag och regering
med både lagstiftning och ekonomisk stimulans. Man måste
t.ex. med omedelbar verkan ej tillåta eluppvärmning av
bostäder, fritidshus eller andra anläggningar. Sådana med
eluppvärmning idag bör erhålla stimulansbidrag för konvertering
till andra uppvärmningsformer, likaså torde avskrivnings-
möjligheter och ev bidrag utgå till näringslivet för ned-
bringande av elkonsumtionen. Genom detta skulle också till-
skapas ett otal nya sysselsättningsmöjligheter.

Oavsett argumenten för eller emot kärnkraften så skall denna
ju avvecklas och det allra senast år 2010. Det är av vikt
att denna avveckling sker i en positiv och framStinriktad
atmosfär. Det gäller alltså att se de nya möjligheterna
och inte fångas av Je destruktiva och negativa tankegångar
som frodas i vissa politiske och andra kretsar i vårt samhälle.
Tyvärr präglas även kommunstyrelsens yttrande av detta och jag
kan alltså inte instämma i denna negativism utan får reservera
mig mot detta. Jag tror och det är min fasta förhoppning att
vi i Sverige, som alltid framhållit vår industri och företag-
samhet som framsynt och iderik, skall utnyttja de möjlig-
heter som en lämplig avveckling av kärnkraften kan medföra.
Därigenom skapar vi också ett för kommande generationer bättre
samhälle. Ett samhälle med livskvalité.

Kiivlinge 1987-11-19

Leif/ Nilsson
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Bilaga Ks § 194/87:3

»v?» 1 Kits'! A r?^* liDflilnun

O2 Fu<-ulur

19 november 1987

Yttrande med anledning av regeringens uppdrag att utreda
vissa frågor i samband med karnkraf tsaweckl ingens
inledning

Miljöpartiet de gröna reserverar sig mot kommunstyrelsens
yttrande till regeringen.

Miljöpartiet de gröna uppmanar regeringen att stänga
BarsebScksverket MV.

Geografisk placering
BorsebScksverket ligger inom det mest tätbefo 1 kade,
kärnkraftsoraråde i Sverige, och dessutom bara några mil
frän ett annat lands huvudstad. Detta i sig anser vi vara
anledning nog att snarast lägga ner verket.

Säkerhet
Xven om Barsebäcksverket kan uppvisa de bastå
driftsresultaten av alla kärnkraftverk i Sverige visar det
allvarliga tillbudet i Oscarshamn - dar man mot uttryckliga
föreskrifter satte snabbstoppsystemet ur funktion - att den
mänskliga faktorn nar som helst och var som helst kan sia
slint och förorsaka katastrofer, jämför Tjernobyl. Vi kan
därför inte acceptera påståenden om att Barsebäcksverket
skulle vara särskilt säkert.

Argumentet att en avveckling av karnkraftsverken skulle
minska säkerheten eftersom Sverige dÄ skulle få mindre
möjlighet att påverka andra länder synes egendomlig.
Naturligtvis hr det Just tvärtom: I och med att Sverige i
handling visar hur farlig man anser kärnkraften vara, och
stänger de svenska verken, har det tyngsta argumentet för
avveckling också i andra länder framförts. För först nar
hela världen kan slippa kärnkraftsverk kan faran för
ytterligare allvarliga olyckor undanröjas.

Sysselsättning
Barsebäcksverket sysselsätter 1 dag ca 120 personer som bor
i Kävlinge kommun. Deras anställningar svarar till ungefär
en procent av de sysselsatta 1 kommunen. Kävlinge kommun
karakteriseras av en mycket stor utpendling. Det är alltså
inget som motsäger en förmodan om att en stor del av dessa
120 personerna kan få syssselsättning 1 grannkommunerna.

223



Vid en avveckling av kärnkraften »aste andra
energikällor skapas. Ett naturgasdrlvet kombikraftverk.
som vore en möjlig ersättning för verket, skulle skapa
arbetstillfällen för totalt ca 170 personer. Huvudparten av
dessa arbetstillfällen skulle kunna reserveras personal som
tidigare varit anställd vid kärnkraftverket. Byggandet av
ett gaskomblverk skulle ta ca 3 ar och arbetskraftsbehovet
vara ca 750 årsarbeten. Det finns således Ingen anledning
att frukta några större sysselsättningsproblem i samband
w d stängningen av Barsebäcksverket. Tvärtom kan man
förmoda att alternativa energiformer kommer att kräva
ytterligare arbetskraft.
Slutligen är det inte omöjligt att en del människor som

tidigare har varit tveksamma till att bosätta sig 1
Kävlinge kommun, efter nedläggningen av BarsebUcksverket nu
väljer att flytta hit.
För övrigt instämmer Miljöpartiet de gröna i Leif

Nilssons reservatlon Ks S 22/87:2 i de delar som berör
alternativ enegriformer 1 och omkring Barsebäcksverket.

För M ± 1 J öp>ax-"t ±e"fc d e

Marie Henschen
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ÖSTHAMMARS
KOMMUN

Yttrande över utredning om kärnkraftsavvecklingens
inledning

Statens Energiverk bereder kärnkraftskommunerna till-
fälle att inkomma med synpunkter angående samhälls-
ekonomiska och regionala konsekvenser av kärnkrafts-
avvecklingens inledning.

Östhammars kommun vill anföra att utöver de kon-
sekvenser som redovisas av Statens Energiverk om sys-
selsättningsminskningen i kommunen (Forsmark svarar
för 13% av sysselsättningen i kommunen vilket motsva-
rar 24 % inom industrin) tillkommer följande:

I början av 1990-talet kommer Svenskt Stål AB att
lägga ner sin verksamhet vid DannerriOra Gruvor. Vid
anläggningen arbetar direkt ca 180 personer och där-
till kommer många entreprenörer, bl a transportföre-
tag att drabbas hårt av gruvans nedläggning.

Kommunen har fortfarande 11 % av befolkningen arbet-
ande in->«i jord- och skogsbruk mot 5% i länet och i
riket, förmodligen kommer även den näringsgrenen att
betydligt reducera sitt arbetskraftsbehov.

Om den tidigarelagda avvecklingen av två reaktorer
sker vid kärnkraftverket i Forsmark skulle följderna
sammantaget med det ovannämnda bli katastrofala för
kommunen.

Kommunen anser

- att när avvecklingen av kärnkraften inleds, Fors-
mark berörs i sista skedet av avvecklingsperioden,

- att när konkret planering for avveckling av kärn-
kraften inleds ny energiproduktion och industri-
teknisk forskning lokaliseras till kommunen och
att Vattenfall ges i uppdrag att detta sker,

- att kärnkraftens avveckling kräver extra ordinära
åtgärder för att skapa resurser för ersättningsar-
betsplatser eftersom avveckling ej sker p g a
minskad efterfrågan eller p g a internationell kon-
kurrens o s v utan att det är andra faktorer som
medför nedläggning,
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- att staten i samråd med kraftproducenten genom fon-
dering av medel från elkraftsproduktionen skapar
ekonomiska möjligheter att lokalisera nya arbets-
tillfällen till kommunen samt medverkar till att de
anställda i största möjliga utsträckning ej drabbas
ekonomiskt vid omställningen.

Avslutningsvis konstaterar kommunen att även om ny
energiproduktion lokaliseras till Porsmark kommer det
att krävas extra ordinära insatser för att säkerstäl-
la tillgången på driftspersonal vid nuvarande reakto-
rer.

ÖSTHAMMARS KOMMUN

Edvin Tallberg

Carl Jonan Nässén
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Oskarshamns
kommun

Avveckling av två kärnkraftsreaktorer, konsekvenser för
Oskarshamns kommun

Oskarshamns kommun har getts möjlighet att redogöra för de
sysselsättningsmässiga och samhällsekonomiska konsekvenserna
för kommunen vid en avveckling av en eller två reaktorer vid
OKG i Oskarshamn. Redogörelsen skall utgöra ett komplement
till den utredning som Statens Energiverk genomför på rege-
ringens uppdrag. Förutsättningarna för Statens Energiverks
utredning är att två reaktorer tas ur drift, en perioden
1993-95, en perioden 1994-96.

Innevånarantal och näringslivsstruktur i Oskarshamn

Folkmängd 1986 27.560

Antal förvärvsarbetande enl. FOB 1980

Jord o skogsbruk
Ti 11 v. industri
Byggn.verksamhet
Varuhandel
Samfärdsel
Privata tjänster
Offentlig förvaltning

Summa

Anställda vid OKG

684
5296
1229
1344
714

1408
3290

13965

4,9 %
37,9 %
8,8 %
9,6 %
5,1 %
10,1 %
23,5 %
100 %

Totalt antal 904

varav direkt anställda för block 01 och 011 230
OIII 155
CLAB 77

indirekt gemensamt för samtliga block 442

Inhyrda entreprenörer för 01 och 011 motsvarande 235 årsar-
betare.
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OSKARSHAMNS KOMMUN

1987-11-17

Sysselsättningen inkl. inhyrda entreprenörer för blocken
01 och 011 bl i r totalt ca 560 personer el ler ca 280 per-
soner per block.

Arbetsmarknadssituationen i Oskarshamns kommun

Situationen på arbetsmarknaden har under 80-talet påverkats
kraftigt av nedläggningar och neddragningar inom t i l lverk-
ningsindustrin. Totalt har antalet arbetsti l l fällen i in-
dustrin minskat med 945 personer under perioden 1980-1986,
d v s en minskning med 18 • av industrisysselsättningen.

ANTAL ANSTÄLLDA ] INDUSTRIFÖRETAG MED FLER AN 20 ANSTÄLLDA

Antal anstäl lda

5 000

Ensfors Bmk -100
SAB Nife -100

4 000 -

Oskarshamn";
LH Ericsson

-300
-200

LH Ericsson
Emsfors Bruk
Oskarshamn":

-180
-65
-90

3 000

4 49? 4 193 3 553 3 096 3 220 3 223 3 347

1 I 1 I I 1 1
1975 1980 1981 1982 1983 198* 1985 1986 *r

(1 no»)
Kalla: länsarbetsnämnden i Kalmar lan

Arbetslösheten är i november 1987 461 öppet arbetslösa
eller 2,7 %, detta är den högsta siffran i Kalmar län och
väsentligt högre än riksgenomsnittet, detta trots hög nivå
på beredskapsarbeten och ungdomslag.

Kommunen har vid ett flertal uppvaktningar för regeringen
tillkännagivit det allvarliga läget.
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OSKARSHAMNS KOMMUN 1987-11-17

Regeringen har därvid uttalat att man är medveten om det
allvarliga arbetsmarknadsläget i mellersta Kalmar ]?.;:.

Indirekt påverkan

En minskning av antalet arbetstillfällen vid OKG påverkar
givetvis även den privata och offentliga servicen i kom-
sunen. En uppskattning av dessa effekter ger vid handen
att utöver ovan direkta effekter vid 0K6 tillkommer en
sysselsättningsminskning på ca 300 arbetstillfällen för
01 ocn 011 eller ca 150 arbetstillfällen per block.

Sammanfattning

Vid en nedläggning av en reaktor vid OKG skulle helt oaccep-
tabla effekter uppstå på sysselsättningen i kommunen. Totalt
beräknas sysselsättningsminskningen uppgå till 430 personer,
d v s en fördubbling av den öppna arbetslösheten eller al-
ternativt en kraftig utflyttning. Om en nedläggning ändå
skulle beslutas krävs kraftfulla insatser från statens sida
för att tillskapa nya arbetstillfällen i kommunen.

Vi förutsätter att Energiverkets utredning sänds på remiss
till berörda kommuner så vi far tillfälle delge regeringen
våra synpunkter på den slutgiltiga produkten.

g^ Christersson
Kommunalråd J $ ^

Närings nvsche)
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Varbergs kommun YTTRANDE

Batacknmg

Kommunk a n s 1 i e t
HandUggwc

Jörgen Ehn
Hasse Andersson

Dirdttnr

0340/8B 102
109

Onum

1987-11-13

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Yttrande över Statens Energiverks uppdrag att utreda
vissa frågor som saananhänger sed kärnkraftsawecklin-
gens inledning

Varbergs kommun har såsom kämkraftskommun beretts till-
fälle att yttra sig inför Energiverkets påbörjade upp-
drag att utreda vissa frågor som sammanhänger med kärn-
kraf taweckl ingens inledning.

Kommunen framför i samband med denna utredning följande
synpunkter.

Uppdraget

I de utredningar som genomförts inom ramen för Energirå-
dets arbete efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl har
inget avgörande kommit fram som ger anledning att tidi-
garelägga den tidpunkt, år 2010, när kärnkraftaweck-
lingen skall vara helt genomförd. Däremot visar utred-
ningarna att effekterna på samhället i hög grad blir be-
roende av den takt med vilken avvecklingen sker. Studier
gjorda av Energiverket och Industriverket om regionala
och sysselsättningsmässiga effekter visar bl a att en
avveckling år 1997 skulle leda till svåra påfrestningar
för delar av den svenska industrin. Påfrestningarna
skulle särskilt drabba regioner som redan idag har be-
tydande arbetsmarknads- och regionalpolitiska problem.

I propositionen om vissa utgångspunkter för energisyste-
mets omställning (prop. 1986/87:159) angav regeringen
som riktlinje att kärnkraf taweckl ingen inleds med att
en första reaktor tas ur drift någon gång under perioden
1993-1995 och en andra reaktor under perioden 1994-1996.
En förutsättning härför är att en säker elförsörjning
kan upprätthållas, något som kräver Insatser för såväl
elhu8hållning som uppförande av nya produktionsanlägg-
ningar för el. Vid valet av de reaktorer som först skall
tas ur drift bör, utöver säkerhetsaspekterna, beaktas
bland annat reaktorernas regionala betydelse för kraft-
produktionen, möjligheterna att överföra kraft mellan
regioner och de regionala förutsättningarna för att
minska elanvädningen.
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Varbergs kommun

För att snabbt få fram ett underlag i denna och samman-
hängande frågor redovisade det föredragande statsrådet i
prop. 1986/67:159 regeringens avsikt att uppdra åt
Statens Energiverk att senast till den 15 december 1987
ta fram ett sådant.

Vid genomförandet ev uppdraget bör Statens Energiverk
samråda med berörda verk och myndigheter.

Ringhals har stor betydelse för Varbergs kommun

Ringhals har stor betydelse för sysselsättningen i Var-
bergs kommun. Kärnkraftverket beräknas direkt syssel-
sätta ca 1 400 personer. Under revisionsperioden ökas
antalet med som mest 800-900 personer. Beräkningar som
gjordes vid den tidigare konsekvensutredningen visar att
kraftverket indirekt, via entreprenörer och sysselsatta
inom tjänstesektorn, skapar ytterligare 0,5 arbets-
tillfälle per Ringhalsanställd i kommunen.

Ringhals betydelse för Varbergs arbetsmarknad kan knap-
past överskattas. Direkt och indirekt skapar kärn-
kraftverket sysselsättning för ca 2 500 varbergsbor. Det
innebär att knappt 2 000 eller 1/3 av kommunens samtliga
arbetstillfällen inom industrin härrör från syssel-
sättning som Ringhals skapar. Beräkningen som gjorts vi-
sar vidare att av kommunens 47 000 invånare är ca 5 000
direkt eller indirekt beroende av Ringhals för sin för-
sörjning.

Till bilden hör att Varberg är en helt självständig
arbetsmarknadsregion. In- och utpendlingen är f n i ba-
lans. Vid sviktande sysselsättning kan varbergsbor inte
i någon större utsträckning söka arbete i närliggande
regioner. Göteborg ligger för långt bort för att utgöra
något alternativ.

Kommunen konstaterar vidare att det också är synnerligen
viktigt för personalen vid kärnkraftverken att snabbt få
ett klart och entydigt besked om framtida sysselsätt-
ning. En fortsatt tveksamhet skapar en osäkerhet som kan
betyda att kraftverken förlorar nödvändig kompetens. En
sådan utveckling kan snabbt inverka på anläggningens
säkerhet. För att lindra de sysselsättningsmässiga kon-
sekvenserna bör en avveckling ta hänsyn till personalens
åldersstruktur. För Ringhals del skulle en långsam av-
veckling efter sekelskiftet stämma väl överens med per-
sonalens pensionering.
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Varbergs kommun

Varbergs kommun har alltsedan folkomröstningen verkat
för att på Väröhalvön och kommunen 1 övrigt försöka
bygga upp en sekundär näringslivsstruktur som ger alter-
nativa försörjn/.iigsmöjligheter för befolkningen vid en
framtida avveckling av kärnkraften. Ringhals intar dock
en så dominerande ställning som arbetsplats i kommunen
att en nedläggning koiumer att medföra stora problem hur
väl en sådan nedläggning än förbereds. Det finns inte
möjlighet att utan direkta stödinsatser hitta alternativ
sysselsättning för en så stor mängd människor i en
kommun av Varbergs storlek. Många kommer att tvingas
lämna kommunen tillsammans med sin familj. Detta slår
oerhört hårt ekonomiskt mot den utbyggda samhälls- och
servicestrukturen. En total nedläggning av hela Ringhals
är närmast jämförbar med varvsnedläggningarna i Lands-
krona och Uddevalla.

Ytterligare uppgifter över Ringhals betydelse och
sysselsättning i kommunen bifogas yttrandet.

Alternativa energikällor

Sedan folkomröstningsbeslutet togs i början av 1980-
talet har det inte hänt särskilt mycket i utvecklandet
av alternativa energikällor. Kommunen menar att alldeles
för lite resurser satsas på forskning och utveckling.
Dessutom har de försök som initierats inte fått den
stöttning som de förtjänat. Ett sådant exempel är be-
skattningen av etanolproduktionen.

1 Varbergs kommun sysselsätter jordbruket i dagsläget
2 500 personer, eller 11% av det totala antalet syssel-
satta. Troligtvis står jordbruket inför en kraftig ned-
dragning. Hur jordbruket utvecklas är av största be-
tydelse för kommunen. Kommunen menar att forskningen
borde inriktas på att behålla och utveckla jordbruket
och samtidigt skapa en helt ny framtidsindustri. Var-
bergs kommun har som första kommun utrett förutsättnin-
garna för att etablera industriell produktion och annan
därmed relaterad verksamhet med växtmaterial som råvaru-
bas. Näringslivet har visat mycket stort intresse för
kommunens fytokemiutredning. Kommunen och Stiftelsen för
forskning och utveckling i Halland arbetar nu till-
sammans med flera intressenter för att driva projektet
vidare. För att lyckas behövs emellertid kraftiga sats-
ningar på forskning, utveckling och investeringsvilligt
kapital.

Staten måste under ett skede i denna utveckling skjuta
till resurser. Att utveckla fytokemin kommer att ta lång
tid. Ett utmärkt sätt för staten att långsiktigt stötta
en kärnkraftskommun är att förlägga denna typ av utveck-
lingsprojekt till Varberg.
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Varbergs kommun

Åtgärder

För att klara en avveckling med rimliga sysselsättnings-
effekter är det mycket viktigt att åtgärder sätts in
redan nu. Skulle det visa sig att riksdagen fattar ett
beslut som på något sätt tidigarelägger avvecklingen av
Ringhals är det mycket angeläget med ersättningsin-
dustrier, riktade arbetsmarknads- och regionalpotitiska
insatser.

Parallellt måste också studier bedrivas över var even-
tuellt nya kraftverk ska lokaliseras när kärnkraftverken
succesivt läggs ned. En mycket intressant fråga för Var-
bergs kommun är hur andra produktionsformer kan dra
nytta av de Investeringar som finns vid Ringhals.
Kommunen ser Ringhals som ett naturligt lokaliserings-
alternativ för någon form av framtida elproduktion. 1
kommunens översiktliga planering har stora markområden
avsatts för ny energiproduktionsanläggning angränsande
till Ringhalsområdet. Vidare visar tidigare utredningar
att det finns goda förutsättningar för byggande av djup-
hamn i anslutning till Ringhals.

Senare studier som kommunen fått refererat visar att en
motsvarande kol- eller gasbaserad elproduktion ger
väsentligt färre arbetstillfällen jämfört med dagens
nivå på Ringhals. Ett kolkraftverk beräknas sysselsätta
ca 800 personer medan ett gasbaserat kraftverk endast
sysselsätter 400 personer. Dessa beräkningar innebär att
ett nytt kraftverk troligen inte alls kan kompensera an-
talet arbetstillfällen som Ringhals idag direkt och in-
direkt skapar.

Mot denna bakgrund menar kommunen att även om nuvarande
awecklingsbeslut står fast för Ringhals del är det hög
tid att börja förbereda avvecklingen. Steg 1 bör vara
att långsiktigt utveckla näringslivet i kommunen. Detta
kan ske genom regionalpolitiska insatser direkt till
kommunen. Det pågående projektet "Ringhals teknikkon-
takt " är ett exempel på hur staten på ett framtids-
inriktat sätt kan stötta Varbergs kommun. Att höja den
tekniska kompetensen hos näringslivet i kommunen ar en
för framtiden mycket viktig fråga. Framför allt bör möj-
ligheten till utveckling av alternativ energiproduktion
som tidigare berörts i yttrandet studeras.

Kommunkansliet

Andersson
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Bilaga 3

ÖKAD OLJEKRAFTDRIFT

Statens energiverk har låtit AF-Energikonsult. Malmö
utreda ökad oljekraftdrift i ett 20-tal kondenskraftverk,
kraftvärmeverk och industriella mottrycksanläggningar som
idag är oljeeldade. De nio största verken kommenteras
nedan.

Karlshamnsverket

Verket består av 3 kondensblock, vardera med en brutto-
effekt på 340 MW el. Blocken togs idrift 1969. 1971 och
1973. Verket byggdes för användning huvudsakligen för
spets- och reservlast. Blocken har därför mycket kort
starttid, trots avancerade ångdata och därmed hög
verkningsgrad.

Blocken har följande drifttider 55 000 h, 30 000 h och
21 000 h. Antalet start/stopp för turbinerna har varit
stort, upp till 100 per år. Blocken är i mycket god kondi-
tion. De dimensionerades från början för ca 3 000 timmars
årlig drift. Blocken 1 Och 2 användes de första åren för
basproduktion med över 6 000 h drifttid. Den kvarvarande
livslängden blir osäker I huvudtexten antas en beräknad
ursprunglig livslängd på ca ISO 000 timmar.

Karlshamnverket saknar all utrustning för rökgasrening.
God förbränning medför att stoftutsläppen ändå ligger
under tillåten nivå. Plats finns vid verket för avancerad
rökgasrening. Det är dock en omöjlighet att installera
låg-NOX-brännare p g a platsbrist. Däremot bedöms det
tekniskt möjligt att bygga om pannan till naturgasledning.

Stenungsundsverket

Verket omfattar fyra block. De två första är på 150 MW el
brutto vardera och togs i drift 1959 resp 1960. De två
senare är på 260 MW el brutto vardera och stod klara 1966
resp 1969.

Den beräknade livslängden för de båda mindre blocken är
ca 100 000 h. Block 1 har drifttiden 46 400 h och block 2
44 500 h. Antalet start/stopp är ca 1 000 per bleck och
det kan ha förkortat kvarvarande livslängd.

Block 3 och 4 har en beräknad livslängd på 150 000 h.
Drifttiden uppgår till 39 800 h resp 36 900 h. Kvarvarande
livslängd är därmed 17-20 år vid kontinuerlig drift. Alla
fyra blocken har goda prestanda och är väl underhållna.
Verkningsgraden är i genomsnitt 38.5 X. Blocken använts
för spetsoch reservlast men uppges kunna köras i kontinu-
erlig drift. Personal finns tillgänglig för detta.
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Bilaga 3. sid 2

Kraftstationen ät inrymd i berget. Lagerutrymmen är goda
men plats för t ex rökgasreningsutrustning finns ej. Det
anses inte lämpligt att konvertera anläggningen till na-
turgasledning p g a explosionsrisken i de insprängda berg-
utrymmena.

Vattenfall har utrett kostnaderna för avsvavling och deni-
trifiering. Investeringskostnaderna är ca 1 300 milj för
de fyra blocken tillsammans medan tillkommande rörliga
kostnader uppgår till ca 18 öre/kWh, enligt utredningen.
Energiverket har uppskattat att investeringsbehovet är i
ungefär angiven storleksordning. Rörliga kostnader bör
enligt verket kunna vara väsentligt lägre.

Det finns inga tekniska hinder mot att elda lågsvavlig
olja. Möjligheten att installera låg-NOX-brännare har ut-
retts av Vattenfall. Kostnader blir ca 100 miljoner och
reduktionen blir 25-40 \.

Blocken 1, 2 och 3 är utrustade med multicyklonaggregat
för stoftavskiljning. Block 4 saknar stoftavskiljnings-
utrustning.

Hässelbyverket

Verket består dels av ett koleldat kraftvärmeverk dels av
ett oljeeldat kondensaggregat med märkeffekten 160 MW el
(ca 155 MW netto).

Kondensanläggningen installerades år 1966. Pannan har
körts i 29 000 timmar, turbiner i 22 000 h. Anläggningen
är utrustad med elektrostatiskt rökgasfilter. Avancerad
reningutrustning kan av utrymmeskäl svårligen installeras.
Bl a skulle stora utsprängningar erfodras.

Anläggningen är i god kondition. Med en beräknad teknisk
livslängd på 150 000 h skulle den kunna utnyttjas ytter-
ligare 120 000 h. motsvarande drygt 18 års full lastdrift
(6 500 h/år). Årsproduktionen skulle därvid bli ca 1 000
GWh.

Marviken

Detta är ett renoverat kondensverk bestående av en ångpan-
na och en turbin med effekten 200 MW el (nettoeffekt ca
195 MW).

Turbinen levererades år 1969 då avsikten var att driva den
med en kärnkraftreaktor. Turbinen byggdes om 1974 då den
olje»ld*Je ångpannan också installerades. Pannan och tur-
binen har använts ca 2 600 timmar. (Eventuell drifttid för
turbinen före år 1974 är okänd.) Antalet start/stopp hac
varit ca 280.

Anläggningen är utrustad med småcykloner för stoftavskilj-
ning. Utrymmesmässigt är det möjligt att installera avan-
cerad rökgasrening.
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Bilaga 3. sid 3

Med en beräknad teknisk livslängd på 150 000 i\ skulle
återstående livslängd uppgå till 147 400 h vilket mot-
svaras av drygt 22 års drifttid vid 6 500 timmars årligt
fullasttid. Årsproduktionen kan bli ca 1 250 GWh.

Driftuthålligheten beräknas till 5 000 h vid kontinuerlig
drift, ökad bemanning jämfört med nuläget krävs då. Dess-
utom bör lagrings- och bränslemottagningskapacitet ökas.

Västerås

Kraftvärmeverket i Västerås består av 4 block. Block 1 och
2 är koleldade och kan användas för kombinerad el- och
värmeproduktion, alternativt enbart värmeproduktion.

Block 3 och 4 båda kan användas för kombinerad produktion
eller för kondensdrift. Block 3 kan enbart eldas med olja
medan block 4 kan eldas med kol eller olja.

Block 1 och 2 ägs av Västerås Stads Kraftvärmeverk AB
medan block 3 och 4 ägs av AB Aroskraft där Västerås är en
delägare.

Block 3 och 4 ger båda vid oljeeldning i kondensdrift
232 MW el. mäteffekt 260 MW och vid kraftvärmeproduktion
220 MW el / 36S MW värme. Vid koleldning i block 4 redu-
ceras effekten till 180 MW el.

Under kallaste månaden utnyttjas alla de 3 koleldade en-
heterna för fjärrvärmenätets behov. Den lilla skillnaden i
eleffekt vid kondensdrift i st f kraftvärme gör det oin-
tressant att satsa på att använda block 4 för enbart kon
densdrift vilket i och för sig vore möjligt då reservka-
pacitet finns i form av oljeeldade hetvattenpannor.

Oijeeldade block 3 utnyttjas normalt endast för elproduk
tion. Anläggningen levererades år 1969 och har används ca
70 000 timmar. Antalet start/stopp har bara varit ett
10-tal per år. Ca halva livslängden återstår alltså. Vid
6 500 h drifttid skulle anläggningen kunna användas i
ytterligare 12 år.

Elektrofilter finns för stoftavskiljning. Vissa utrymmes-
begränsningar finns när det gäller installation av ytter-
ligare rökgasrening. Low dust system måste tillämpas för
NOX-rening och detta anses medföra stora verkningsgrads-
förluster och kostnader. Ligsvavlig olja kan användas om
viskositeten inte ökar allzför mycket. Viss personalökning
erfodras om anläggningen ska användas kontinuerligt.

0418c

237



Bilaga 3. sid 4

öresundsverket. Malmö

öresundsverket omfattar totalt 6 ångpannor och S turbo-
generatoraggregat. 4 äldre ångpannor Pll-14 samt 3 tur-
biner används endast som reserv.

Enheten P1S/G1S eldas med kol och kan användas antingen
för värmeproduktion eller för elproduktion. Kombinerad
el- och värmeproduktion är inte möjlig. Anläggningen
levererades år 1958 och har använts under ca 60 000 h.
Sydkraft räknar med att pannan ska kunna användas fram
till 1995.

Enheten P16/G16 är oljeeldad och kan användas både i raot-
trycks- och kondensdrift. Eleffekten är ca 155 MW (märk-
effekt 160/110 MW). Anläggningen är mycket flexibel och
el- och värmeproduktion kan väljas inom hela registret.
Drifttiden är ca 60 000 h och anläggningen borde kunna
köras i uppåt 14 år till på full last (6 500 h/år).
Sydkraft bedömer att anläggningen ska kunna användas kon-
tinuerligt fram till 1995 för att därefter finnas till-
gänglig som effektreserv.

Rökgasrening finns ej. Man har inte provat elda långsvav-
ligt olja men detta går sannolikt.

Bråvalla - Norrköping

Bråvallaverket består av 3 oljeeldade och 2 koleldade ång
pannor samt 5 mottrycks- och 2 kondensturbiner. Anlägg-
ningen har i flera år "legat i malpåse" sedan Händelö-
verket togs i drift. Den del av anläggningen som beskrivs
här togs emellertid åter i kontrolldrift vintern 1986.

Panna och turbin levererades 1972. Turbinen är av mot-
tryckstyp med kondenssteg. Effekt vid kondensdrift är
251 MW el. Efter Händelöverkets tillkomst är det inte
aktuellt att utnyttja anläggningen för mottrycksproduktion.

Drifttiden har varit 60 000 h med ca 200 start/stopp. An-
läggningen är i gott skick och kvarvarande livslängd, ca
90 000 h medför att den borde kunna användas för baslast-
produktion i 13-14 år ytterligare. Rökgasreningen består
av cyklon för stoftavskiljning. Det har bedömts som utrym-
mesmässigt svårt att installera svavel- och NOX-renings-
utrustning. Bemanningen måste utökas för kontinuerlig
drift.
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Värtan - Stockholm

Kraftvärmeverket i Värtan består av en oljeeldad ångpanna
med tillhörande turbin för mottrycks eller kondensdrift.
Eleffekten blir 210 MW resp 250 MW brutto.

Vid anläggningen finns även andra enheter, bl a värme-
pumpar. När den koleldade PFBC-anläggningen står klar
kring 1991 kommer den att användas för basproduktion. Det
oljeeldade kraftvärmeverket kan då gå i kondensdrift under
större delen av året.

Kraftvärmeverket levererades 1975 och pannan har använts i
44 000 timmar. Kvarvarande livslängd blir ca 16 år vid
kontinuerlig drift (6 500 h). vilket utöver mottryckspro-
duktionen skulle ge ca 1 100 GWh kondenskraft.

Elektrofilter finns för rökgasrening. Det är svårt få
plats med svavel- och kväveoxidrening bl a på grund av
kringliggande bebyggelse. Det anses möjligt att elda pan-
nan med gas.

Karskär - Gävle

Vid Karskärverket nära Gävle finns en bark- och oljeeldad
ångpanna för drift av dels en 48 MW mottrycKsturbin, dels
en mottrycks/kondenstrubin med möjlighet att producera 60
resp 120 MW el netto.

Pannan levererades 1971 och används kontinuerligt ca
8 200 timmar per år. Den byggdes om i slutet av 1970-talet
men borde ändå närma sig slutet av sin livslängd. Mot-
tryckstrubinen har totalt använts 5 140 timmar. 1986 pro
ducerades 165 GWh mottrycksel, motsvarande ca 3 500 full-
lasttimtnar. Kondensmaskinen har inte använts på senare år.

Multicykoner finns för rökgasrening. Möjlighet finns att
installera avancerad svavel- och NOX-rening men det torde
knappast bli aktuellt för en så gammal panna.
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Bilaga 4

FLERNATIONELLT KRAFTUERKSÄGANDE

1 Inledning

Ett alternativ till att bygga nya kraftuerk i Sverige i

samband med kärnkraftavvecklingen kan uara svenskt

delägande i kraftuerk i Norge, Finland eller Danmark.

Alternativt skulle svenska köp kunna göras av fast kraft

på länga kontakt.

För att belysa denna kraftförsörjningsmöjlighet har

statens energiverk uppdragit åt Sveriges Tekniska

attachéer att utreda motsvarande frågor från fransk och

västtysk horisont.

2. Frankrjke

1 frankrike har uppdraget utförts genom kontakter med

berörda franska organ, främst Eléctricité de France (IDK)

och franska lnduttriministeriet.

Delägandet kan indelas i två huvudtyper:

a) Frankrike som delägare i kärnkraftverk i grannländer.

b) Utlänska delägare i franska kärnkraftverk i Frankrike.

2 1 Franskt kraftverksägande i utlandet

Frankrike äger, genom det statliga monopolföretaget EDF,

50 % (43* MW) av det belgiska„ M r nkraftverbet .Jjhanqv i

Belgien. Grupperingar av belgiska elbolag äger resterande

del på f»0 %.

0?13/
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t Of äger 2:> % au det spanska kar nkraf verkt-l Vandtl !<>% i

Spanien Resterande 75 X ägs au n&gra spanska elfurrtag

2 2 Uti ändskt kraf t̂ .er k sägande i _F ran kr i ke

;1: genom * st elföretag (INif.RCOM. F8tS, UNI.RG.

Llectro- nutléaire) SO % (152.5 MW) av det "franska"

kärnkraftverket Choqz fll vid fransk-belgiska gränsen.

Vidare äger Belgien genom A st elföretag (INURCOM. I Hl!"..

UNRKG, SPf) 25 % (687,5 MW) au_.det franska kärnkraftuerket

Choo7 Bl och B?. Beroende pä den framtida utuc-c klingen av

elkonsumtionen i de b&da länderna kan ytterligare snarlika

uppgörelser komma att följa pä 1990 talet.

Ytterligare exempel pS utländskt ägande i franska

kärnkraftverk i Frankrike är anläggningarna fessenhejni 14?

dar Västtyskland och Schweiz .tiVlsa.mnia0*. ä9?r _l/_3;

anJägqningarna Bugey ?&3 där _Schwei7 ager 17,5%;

stationen i Tricasin 1-» där Belgien äger 12,5 %. samt det

specie] la demon;, t rat ionsproiektet i Crey Mal vi I If dar dr I

utlänska ägande totalt är 49% wia Italien, Västtyskland.

Holland, Belgien och Storbritannien.

2 3 Princ iper f ör _geme_ns_amt kraftverk sägande

a. Bildandet av ett företag bestående av FOF som delägare

tillsammans med utländska ägarintressenter

b FJH är ägare, dvs har ägarmajoritet

I typfallen a) bildas ett gemensamt elföretag av delägare

(elproducenter eller eldistributörer), där LOf bSde är

aktieägare och kund. I typfallen b) innehar tDF

ägarmajoritet och övriga utländska delägare har

minoritetsposter. KDF sköter då ofta kraftverkets drift,

men är ålagt att sälja en väl definierad del av den

producerade elen till sina övriga delägare i kraftverket.
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Det finns inga standetr dreg] ff för d« be sk riv n,i

överenskommelserna. Det rör sig i varje enskilt fall um

att träffa avtal mellan delägarna

Generellt gäller pricipen att överenskommelser endast har

ingåtts mellan IDt och utländska elproducenter eller

eldistributörer, dus enskilda industrier i grannländer har

inte kunnat inga överenskommelse med IDF Det ar dessutom

enligt fransk lag si. att endast HDF får äga andelar i

elproducerande anläggningar större än 8 MW

I de överenskommelser som tidigare ingåtts har denna

franska lag kringgStts genom mellanstat liga dekret, vilka

har högre status än fransk lag. När dessa ägandeformer

förverkligats erhåller naturligtvis delägarna el

producerad i anläggningen i fråga hela tiden den qr-m-rerar

eJ utan avbrott Vid eventuella oplanerade driftstopp i

anläggningen får naturligtvis delägarna på gängse vis köpa

sin reserv elkraft från annat håll.

Detaljinnehållen i alla överenskommelser ar av naturliga

ska] konfidentiella. Man kan dock ange huvudprineiperna

för dessa uppgörelser.

Principerna för fördelning av investeringskostnader,

drift- och underhållskostnader samt. bräns lekos tnader

varierar men brukar vara sådana att alla dessa

kostnadsposter har samma fördelning på delägare som det

delägarskap varje delägare har i anläggningen uttryckt i

procent. Alla delägare i&r således som regel betala samma

pris för den producerade elkraften.

När det gäller juridiska frågor, återköpsrätt etc. är

detta intäckt i överenskommelserna, t rf arenhet ernri

hittills har varit goda av dessa överenskommelser. I de

fal] av typ "force majeur" som kan tänkas uppstå har

parterna överenskommit att ingå särskilda förhandlingar
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2 <\ fasta kraft leueranser

De kommersiella överenskommelserna finns i några olike»

huvudt yper.

långa avtal där en del au elenergin frän I Dt :s

kärnkrafts verk försäljs. Dessa avtal löper över lång tid,

minst 10 år och anda upp till 2!> är. Att köpa in sig i

KDIs hela kraftuerksresurs, istället för i bara ett

kraf tuerksbloc k, ger kunden en större säkerhet i leveran-.,

jämfört mod delägande i anläggning, eftersom

riksspridningen är större. Det handlar dä om el 1 everansor

till stora industrikunder i Frankrikes grannländer via

grannländernas elföretag. Kunden i grannlandet i fråga

begär att få K>pa en viss eleffekt producerad au de

franska k ä r n k r a f t v e r k e n . EDI åtar sig att leverera denna

effekt med en uiss reservat-ion, svarande mot den brist på

tillgänglighet som blir följden au eventuella

driftstörningar och rev isionsavstä1 In ingår i

kärnkraftverken. Dessutom finns ofta en avt al'.paragraf som

ger KDF rätten at.t reducera eller aubryta e 1 leveranserna

under vintertid när elefterfrågan är som störst. Köparen

kan dock få köpa elektricitet även under sådana perioder,

men t i 1J ett mycket högt pris som förhandlas om vid varje

sådant tillfälle. Ett vanligt förekommande arrangemang Ar

leveran?, av el under 6'JOO h per år med eller utan

a v b r o 11 s mö j 1 i g h e t e r .

N&r det. gäller prissättningen på denna försålda elenergi

är detta en öppen fråga mellan KDF och dess kund. Den från

Frankrike exporterade elkraften kan bli upp till 30 %

dyrare än motsvarande elkraft såld i Frankrike.

244



] dessa förhandlingar agerar tDf såsom ett privat f öre-tag.

Allmänt gäller att om kunden kan acceptera avbrott i

leveranser, ofta under totalt högst 3 ueckors tid under

höglasttid på ointern, så erhåller kunden ett mera

förmånligt elpris. Detta pris brukar vara så förmånligt

att kunden accepterar denna lösning.

När dpt gäller elprisets utveckling i tiden finns delta

reglerat i avtalen. Denna reglering går ut på alt. parterna

enats om m e t o d e r n a för hur priset skall

beräknas. I överenskommelserna ingår rätten for tredje

part att kontrollera att avtalsvillkoren efterlevs.

Omförhandlingsklausuler finns i princip inte för dessa

typer av avtal Uppsägningstider t-ller motsvarande finns

med i avtalstexten. Dessa avtal förespråkas av tDF, men

man har ej ännu någon lång erfarenhet av dessa dä de

började gälla så sent som 1986. Dessa typer av avtal har

ingåtts mellan Schwei? och Frankrike. Schweiz har slutit

avtal ined Frankrike om fasta kraft leveranser undr-r ?^> årig

period med början omkring år 1990 A v t a l M innebär

försäljning av elenergi på export under lång tid.

3. Uäst tyskland

3 . 1 Hi.nd.er

Det väctvyska 400 kV-nätet ägs av de åtta stora

kraftbolagen ingående i DUG (Deutsche

Uerbundgesellschaft) . 1 den västtyska energi Jags t ift ningen

har kraftbolagen på sätt och vis en monopolistisk

ställning, men å andra sidan också en leveransplikt

avseende elenergi. En industri som avser att använda sig

av DUG-nätet för genomledning av i utlandet inköpt el,

måste alltså stå för dt? förstärkningar som erfordras av

detta för att upprätthålla den lagligt föreskrivna

leveranssäkerheten. Detta fördyrar den externt inköpta

e 1 e n .

02437
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3 2 .Badenujerk .Ac

Badenwerk AG, vars verksamhetsområde gränsar til'l

Frankrike, har tillförsäkrat sig 17,S procent au effekten

- 310 MW - i det franska kärnkraftverk et fessenheim. Man

har bidragit med 17,5 procent au inuesteringarna och står

för samma andel au drift- , jnderhålls- och

avvecklings kostnaderna.

Pä liknande sätt har Badenujerk AG engagerat sig med

B procent - 2 x 64 MW - i vardera blocken I och II i det

franska kärnkraftverket Cattenqrn. Här har Badenwerk AG

gett ett 20-årigt lån på 250 MDM, vars ränta och

amortering betalas med leverans au elenergi.

3.3 Ens ted/ftb en rå

1 det danska kolkraftverket Ensted/Abenrå pä södra

Jylland, ca 3 mil från västtyska gränsen äger Västtyska

DUG (>0 % i del tredje blocket, f U3 (DUG- De ut s c hr

UerbundgeseIlschaft). Det behövdes förstärkning au

kraftverkskapaciteten i norra Uasttyskland och genom ett

engagemang i EU3 kunde inan producera el väsentligt

bi 11 i gare.

Tillsammans med en stor kraftbolagssammanslutning på

Jylland-Fyn bildade ett au de uästtyska DVG-bolagen det

danska intressebolaget EU3 l/S med vardera 50 procent

delägande. Den danska parten har ansvaret för driften av

kraftverket, vilken enligt en särskild klausul handhar av

ett lokalt danskt kraftbolag där EU3 ligger.

Delägarna har vardera bidragit med 50 procent av

investeringskostnaderna, betalar drift-, underhålls- och

brän&l ekos t naderna i förhållande till utnyttjande-graden

som styrs au behouet, varför någon debitering au elen p5

kWh-bas inte sker, Båda parter bidrar med kol till ÉV3.

024 3/
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1 bolagets styrelse- är de två parterna representerade1 med

vardera två ledamöter och det lokala danska kraftbolaget

med en ledamot. Den danska och den tyska sidan har

emellertid vardera samma "röstvikt". Dessutom har bolaget

två verkställande direktörer, UD och vice UD, en från

vardera parten med uar sitt ansvarsområde. Genom denna

konstruktion har delägarna full insyn i bolagets

verksamhet och enligt den västtyska delägaren har

samarbetet hittills fungerat utmärkt.

247



Statens , BilaaaS

energiverk

Yttrande avseende 6tatene vattenfall6verkE hemställan om
anslag föi byte av ånqqeneratorer i Ringhals 2.

Industridepartementet har anmodat statens energiverk att
avge yttrande i rubricerade ärende. Energiverket får med
anledning därav anföra följande.

Statens vattenfall6verk6 ansökan

Bakgrund

I en ånggenerator strömmar trycksatt radioaktivt vatten
kring ståltuber. I dessa ståltuber, i Ringhal6 2 ca
10 000. förångas* vatten 6oro sedan i 6in tur driver ång-
turbinerna för elproduktion.

Ånggeneratorerna i kärnskraft6blocket Ringhals 2, som
tog6 i drift 1974. har sed n 1977 haft problem med korro-
sion. I början uppstod deformation av tuberna vid stöd-
plåtarna. Detta problem bemästras dock 6edan 1980. Runt
1980 upptäcktes emellertid att s.k. spaltkorro6ion hade
börjat angripa tuberna vid deras infästningar.

Spaltkorrosionen av tuberna kan åtgärdas genom att
tuberna pluggas eller genom att de förses med foderrör.
Hittills har ungefär 10 % av tuberna i Ringhals 2
pluggats. Utvecklingen framgår av bilaga 1. Upp till 2b X
av tuberna kan vid 100 \ reaktoreffekt pluggas utan att
man kommer i konflikt med gällande säkerhetsföreskrifter
enligt beräkningar av Vattenfall och generator-
tillverkaren Westinghou6e.

Pluggning eller införande av foderrör bedöms dock inte
vara en långsiktig lösning. Med den nuvarande korrosions-
takten kommer antalet pluggade rör att överskrida 25 \
inom några år, troligen i början av 1990- talet. Införan-
de av foderrör är inte heller möjligt i mer omfattande
utsträckning då nya deformationer och spänningar upp-
kommer i tuben efter montage.
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Även om problemen hittills har kunnat bemästras på ett
tillfredsställande 6ätt anser statens vattenfallsverk
ändå ett byte av ånggeneratorer tekniskt och ekonomiskt
motiverat. Därigenom fås ånggeneratorer med tuber i full-
gott 6kick och med en förbättrad konstruktion. Om inte
ånggeneratorbytet genomförs försämras produktionsförmågan
i Ringhals 2 successivt. Enligt Vattenfalls ansökan är
det riEk för att reaktorn måste tas ur drift runt sekel-
skiftet om inte bytet genomföre. Produktionstillskottet
6om uppnås genom byte av ånggeneratorerna framgår av
tabell 1 nedan. Beräkningarna av tillskottet har baserat6
på olika produktionsutfall och sannolikheter för dessa.

Tabell 1. Produktionstillskott i Ringhals 2 genom byte av
ånggeneratorer (TWh/år)

Ar 1990 1995 2000 2005 2010
Tillskott (TWh/år) 0,9 1.7 2.5 3.2 3,2

Statens kärnkraftinspektion och statens strålskydds-
institut har båda följt arbetet med planeringen av ång-
generatorbytet och anser att bytet kan genomföras på ett
från säkerhetssynpunkt tillfred6tällande sätt. enligt
till ansökan bilagda handlingar. Bytet av ånggeneratorer
anges även öka säkerheten vid drift.

Anägenera_torbyt.et.6_genpjnf.ö£ande

Enligt statens vattenfall6verks ansökan planeras ång-
generatorbytet ske under perioden maj - september 1989.
Föl att den tidplanen 6kall kunna hållas måste ånggenera-
torerna beställas omedelbart (vid årsskiftet 1985/86) då
leveranstiden uppgår till 40 månader.

Bytet avses göras genom att en öppning ta6 upp i Ringhals
2:6 betonginneslutning och ånggeneratorerna förs hela
genom hålet. Inget ingrepp behöver däremot göras med
själva reaktorkärlet.

Internationellt sett har ånggeneratorer bytts på åtta
andra ställen. Dessa generatorer har varit av samma typ
6om Ringhal6 2 och haft liknande problem. Vanligen har
bytet skett genom att generatorerna har monterats isär
före bytet. I ett fall har generatorerna bytts hela. I
det fallet var dock byggnaden förberedd för ett byte
genom att man i inneslutningens vägg hade förberett ett
hål. Någon motsvarande förberedelse har inte gjort6 i
Ringhals 2.
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Lönsamhet. f_öjr ånggeneratorb_y£e£

Enligt Etatens vattenfallsverk6 kalkyl i ansökan uppgår
den alternativskiljande kostnaden för bytet, genomfört Ar
19B9. till 920 miljoner kronor i 1985 år6 penningvärde
(totalkostnaden är ca 1 170 miljoner kronor i löpande
penningvärde).

Nuvärdet av intäkterna, diskonterade till 1989 och ut-
tryckta i 1985 års penningvärde, beräknas till ca 5.5
miljarder kronor. Tillskottet av energi enligt tabell 1
har i 6in helhet värderats till genomsnittlig marginell
produktionskostnad vid intäkteberäkningen. Det genom-
snittliga marginella kraftvärdet uppgår enligt Vattenfall
till ca 16 öre/kWh år 1990 och stiger sedan successivt
till ca 28 öre/kWh år 2010. Den alternativskiljande rör-
liga produktionskostnaden för Ringhals 2 uppgår till
drygt 5 öre/kWh. Projektets överskott blir med dessa för-
utsättningar ca 4.6 miljarder kronor vid drift t o m år
2010. Aterbetalningstiden för investeringen beräknas till
ca 6 år. d v s investeringsbeloppet har återvunnits i
6lutet av år 1995.

Statens energiverks synpunkter

Statens energiverk behandlar nedan de energipolitieka och
ekonomiska förhållanden som gäller för bytet av ång-
generatorer i Ringhals 2. De säkerhetsmässiga frågorna
behandlas av statens kärnkraftinspektion och sta1:ens
strålskyddsinstitut och tas därför inte upp här.

f_ör.ut.6ätt.ni.ngta£

Enligt riksdagens beslut skall samtliga kärnkraftaggregat
i Sverige tas ur drift 6enast år 2010. Aggregaten tas ur
drift bl a utgående från en säkerhetsmäS6ig bedömning.
Riksdagen väntas runt år 1995 ta 6tällning till ett för-
slag ont hur avvecklingen 6kall genomföras.

Det finns idag inoet underlag för att ange när under
awecklingsperioden Ringhals 2 bör tas ur drift. Statens
energiverk redovisar nedan beräkningar avseende när
investeringen i ånggeneratorerna är återvunnen under
olika förutsättningar. Dessutom redovisas det ackumu-
lerade nuvärdet netto, d v s efter avdrag för investe-
ringen, vid drift till och med åren 2000, 2005 och 2010.
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Anggener^at.o£b^tets lönsamhet

Investeringskostnader

Ko6tnader för de åtta ånggeneratorbyten 6ora finns genom-
förda världen över är ofullständigt Kända. Det har varit
möjligt att få fram uppgifter endast för fyra av bytena.
Även i dessa fall är det oklart vilka kostnader (t ex
ränta under byggtid, kostnader för ersättningskraft, sed-
vanliga underhållsarbeten mm) som verkligen ingår i
beloppen. Beloppen i dessa fyra fall varierar mellan 430
och 960 miljoner kronor (omräknade till 1985 åre penning-
värde samt så att de är jämförbara med bytet i
Ringhals 2). Kostnadsberäkningen för Ringhals 2. som
framgår mer i detalj i tabell 2. ligger 6åledes i den
övre delen av detta intervall.

Tabell 2. Alternativskiljande kostnadsposter för ång-
generatorbytet i Ringhal6 2 (i 1985 år6 pen-
ningvärde) .

Ånggeneratorer 250 Mkr
Kostnad för bytet 620 "
övrigt 50 "

Real kostnad 920 Mkr

Statens energiverk har inga invändningar mot själva kost-
nadsberäkningen. Däremot borde ansökan ha innehållit
känslighetskalkyler avseende vilka delposter i kostnads-
kalkylen som bedöms speciellt osäkra och hur en föränd-
ring i dessa påverkar lönsamheten. Statens energiverk
återkommer till denna punkt i lönsamhetsbedömningen
längre fram i detta yttrande.

Vattenfall har genomfört investeringskalkylen för 4 *
real kalkylränta. 6 % real kalkylränta används i många
andra analyser på energiområdet varför den räntan används
även här.

intäkter

Som framgick tidigare har statens vattenfallsverk
beräknat intäkterna för bytet utgående från den genom-
snittliga marginella produktionekostnaden. Detta för-
farande är helt korrekt endast under förutsättningen att
de rörliga produktionskostnaderna för elsystemet i dess
helhet inte förändras.
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Statens energiverK har fått kompletterande beräkningar
från Vattenfall. Dessa beräkningar visar att de rörliga
kostnaderna för landets totala elproduktion påverkas av
ånggeneratorbytet vid Ringhals 2. Enligt beräkningarna
minskar de totala rörliga produktionskostnaderna med
knappt 300 miljoner kronor år 1995 om Ringhal6 2 utrustas
med nya generatorer. Vattenfall har således för 1995
underskattat intäkterna från ånggeneratorbytet med IS å
20 *. (Utslaget på det produktionstill6kott (1.7 TWh) som
generatorbytet möjliggör år 1995 motsvarar detta ca 17
öre/kWh). Det är minskningen i totala rörliga produk-
tionskostnader som måste tas 6om utgångpunkt för lönsam-
hetsberäkningarna. Därtill kommer det samhällsekonomiska
värdet av en något högre total elanvändning. Denna post
uppskattas grovt till 5 å 10 miljoner kronor för år 1995.
Båda dessa faktorer beaktas i intäktsberäkningarna i
nästa avsnitt.

Lönsamhets ber.ä)cni.n<ia£ och kän6Hähet£analyse£

Nedan gör6 en lönsamheteberäkning enligt de förändringar
som diskuterades ovan. Kostnaderna indelas i en del 6om
avser inköp av ånggeneratorer. en del som avser själva
byteskostnaden och en del som berör olika kringkostnader
(t ex inköp av er6ättningskraft under tiden bytet genom-
förs) .

Kostnaden för de tre ånggeneratorerna (250 miljoner
kronor) torde inte ri6kera att förändras i någon större
utsträckning utöver inflation och valutakursförändringar.
Kostnaden för att genomföra bytet torde däremot vara
osäkrare. Därför beaktas i en känslighetskalkyl på vilket
6ätt en 50- procentig kostnadsökning för bytet påverkar
lönsamheten.

På intäktsidan beaktas hur intäkter beräknade från för-
ändringar i de totala rörliga produktionskostnaderna
påverkar lönsamheten. De rörliga produktionskostnaderna
förändras då ett byte av ånggeneratorer medför mindre
produktion av konventionell värmekraft. Först genomförs
beräkningar för ett grundfall där enda skillnaden gente-
mot statens vattenfall6verks beräkning är att intäkterna
för bytet har beräknats utgående från de totala rörliga
produktionskostnaderna. Dessa beräkningar redovisas nog-
grannare i bilaga 2.

Grundfall: Kostnaderna uppgår totalt till 920 Mkr som
tidigare. Intäkterna ges nu av minskningen i rörliga
kostnader. Aterbetalningstiden blir 6 år. d v 6 investe-
ringen ar återvunnen i mitten av år 1995.
Det ackumulerade nuvärdet (netto) blir vid drift till och
med år 2000 cirka 1.5 miljarder, t o m år 2005 cirka 2.6
miljarder och t o m år 2010 cirka 4,3 miljarder.
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Kän6lighetöanalysec

*än6lighetBanalyser genomförB för följande fall:

a) en 50- procentig ökning av k06tnaden för själva bytet
( d v s kostnaden exklusive ånggeneratorer)

b) en förlängning av bytestiden med 4 månader
c) lägre kraftvärden (1984 år6 kraftvärden uttryckta i

1985 år6 prisnivå)
d) en höjning av kostnaden med 50 t samtidigt som låga

kraftvärden gäller på 1990-talet

a) Kostnaden för ånggeneratorbytet ökar ned 50 \. från
620 till 930 Mkr. Den totala kostnaden inklusive ång-
generatorer blir 6ålede6 ca 1 230 Mkr. Återbetalnings-
tidpunkten inträffar, med grundfalIet6 intäkter, i slutet
av år 1996. Det ackumulerade nuvärdet uppgår till 1.1
miljard år 2000. 2.6 miljarder år 2005 och 4.0 miljarder
år 2010.

b) Om bytet av någon anledning drar ut på tiden med säg 4
månader, utöver de ca 3,5 månader som är avsatta, ökar
utgifterna för monteringsarbeten, byggräntor. ersätt-
ningskraft mm med uppskattningsvis 350 Mkr. Aterbetal-
ningstidpunkten blir då år 1996 i stället för år 1995.
Det ackumulerade nuvärdet uppgår år 2000 till 1,0
miljard, år 2005 till 2.4 miljarder och år 2010 till 3.9
miljarder.

c) Om de genomsnittliga marginella kraftvärdena för hela
1990-talet förblir på 1964 års nivå (ca 15 öre/kWh i 1985
års penningvärde) blir återbetalningstidpunkten i slutet
av år 1996. I detta fall uppgår det ackumulerade nuvärdet
till 0.7 miljarder år 2000, till 1.6 miljarder år 2005
och till 2.3 miljarder år 2010.

Det bör dock samtidigt framhållas att senare analyser
tyder på en något högre elefterfrågan än vad som har
antagits (135 TWh år 1995) i des6a kalkyler vilket gör så
låga kraftvärden som har använt6 här mindre sannolika.

d) Om en kostnadsökning med drygt 300 Mkr (fall a) eller
b) ovan) inträffar samtidigt som intäkterna ges av låga
marginella kraftvärden, blir återbetalningstiden ca 9 år.
I detta fall är således investeringskostnaden återvunnen
årsskiftet 1998-99. Det ackumulerade nuvärdet beräknas i
detta fall uppgå till 0.3 miljarder år 2000. till 1,2
miljarder år 2005 och till 1.9 miljarder år 2010. Denna
kombination av lönsamhetssänkande förhållanden torde dock
vara mindre sannolik.
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DeEsa olika fall har sammanställts i tabell 3.

Tabell 3. Återbetalningetidpunkt och ackumulerat nuvärde
för Anggeneratorbytet i Ringhals 2 under olika
förutsättningar

Fall Återbetald Ackumulerat nuvärde vid drift till:
ar 2000 2005 2010 (miljarder kr)

Grundfall
a)
b)
c)
d)

1995
1996
1996
1996
1998-99

1.5
1.1
1.0
0.7
0.3

2.6
2.6
2.4
1.6
1.2

4.3
4.0
3.9
2.3
1.9

Känslighetsanalyserna har samlats i en figur i bilaga 3
som belyser hur nuvärdet av det ackumulerade överskottet
förändras med beräkningsförutsättningarna. De redovisade
fallen belyser stabiliteten i projektets lönsamhet.

Sammanfattning

Den genomförda granskningen och de ytterligare beräk-
ningar som statens energiverk har genomfört tyder på att
den samhällsekonomiska lönsamheten för byte av anggenera-
torerna i Ringhals 2 är god. Med rimliga förutsättningar
för beräkningarna blir investeringen återbetald till år
1995 eller år 1996. Om olika lönsamhetssänkande faktorer
inträffar samtidigt, kan återbetalningstidpunkten för-
skjutas till runt sekelskiftet.

Byte av ånggeneratorer i Ringhals 2 kommer vidare
knappast att försvåra eller fördyra den av riksdagen
beslutade avvecklingen av kärnkraften. Byte av ånggenera-
torer torde tvärtemot sänka kostnaden för avvecklingen
eftersom ny, alternativ produktionskapacitet Eenareläggs
genom bytet.

Med hänvisning till de ovan anförda energipolitiska och
ekonomiska förhållandena anser statens energiverk

att statens vattenfallsverks hemställan om medel för byte
av ånggeneratorer i Ringhals 2 bör bifallas.
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Beslut i detta ärende har fattats av statens energiverks
styrelse. Därvid har deltagit ordföranden Hans Rode, le-
möterna Percy Barnevik, Lar6 Fernvall. Ivar Franzén. Len-
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Bilaga 2

85-12-17

Nettovärdet av tillskottet till elproduktionskapaciteten
som resultat av qeneratorbytet

De samhällsekonomiska intäkterna av ånggeneratorbytet i
Ringhal6 2 upp6tår p g a att produktionskapaciteten i
elsystemet blir 6törre med de nya generatorerna. Skillna-
den i produktionskapaciteten ökar över tiden. Som underlag
för yttrandet över Vattenfalls an6lagsframställan granskar
vi i denna bilaga Vattenfall? metod att beräkna dessa in-
täkter. Vi går igenom Vattenfalls konstruktion av bedöm-
ning salter na tiv och metod för att värdera kapacitetstill-
skottet . Slutligen 6tuderar vi, hur intäkterna förändras
vid rimliga variationer i framtida marginalkostnader för
elproduktionen och vid val av en högre diskonteringsränta.

1 Konstruktion av bedömningsalternativen

Vattenfall har i 6in bedömning av kapacitetstillskottet
vägt samman två händelser som kan inträffa ifall genera-
torbytet uteblir: att de gamla generatorerna kan användas
med reducerad kapacitet, respektive att blocket måste tas
ur drift. Båda händelser uttrycks samfällt som ett förvän-
tat produktionsbortfall, jämfört m*d alternativet med nya
generatorer.

Generellt sett är detta förfaringssätt något missvisande.
Det förväntade värdet av dessa två händelser med var sitt
produktionsbortfall avviker från värdet av det förväntade
produkt ionsbortfallet. Så länge sannolikheten för någon-
dera händelse är liten, blir avvikelsen dock av mindre
betydelse. Avvikelsen kan dessutom innebära en överskatt-
ning av intäkterna såväl som en underskattning. Med hänsyn
till detta synes det därför skäligt att acceptera det av
Vattenfall tillämpade förfaringssättet.

2 Nettovärdet av kapacitetstillskottet

Det samhällsekonomiska nettovärdet under ett visst år av
kapacitetstillskottet består av två intäktsposter. (1) Vid
oförändrad elproduktion sjunker den totala rörliga produk-
tionskostnaden i elsystemet, vilket är en intäkt för sair-
hällsekonomin. Därtill måste 6om samhällsekonomisk intäkt
läggas (2) nettovärdet av den ökade elproduktionen som
förorsakas av generatorbytet.

Vattenfall har i sin bedömning uppskattat endast den
första intäktsposten. Ett relevant förfaringssätt för
beräkningen av denna post hade varit att 6katta minsknin-



gen i den totala rörliga produktionskostnaden vid oföränd-
rad elproduktion genom modellberäkningar med t ex Vatten-
falls elsyetemmodell SKP 104.

Vattenfall utgår i 6in beräkning i6tället ifrån årsmedel-
värdet för elproduktionens marginalkostnad. Kapacitets-
tillskottet värderas till denna marginalkostnad, efter det
att den rörliga Kostnaden i Ringhals 2 för produktions-
tillskottet fråndragit6. Ett sådant förfaringssätt är
tillämpbart endast vid 6må tillskott till produktionskapa-
citeten, där marginalkostnaden förblir opåverkad. Vid
större kapacitetstillskott sjunker marginalkostnaden.
Anvand6 då det högre värdet för marginalkostnaden som
underlag för kalkylen, överskattas den för6ta intäktspos-
ten. Däremot underskattas den om man använder det iägre
värdet.

Vattenfall har på vår förfrågan gjort en följdberäkning av
6in kraftbalans för 1995. Därvid har framkomrcit. att
marginalkostnaden 6junker med ca 2,5 öre/kWh, när produk-
tionskapaciteten utökas med 1.7 TWh. De marginalkostnader
som Vattenfall använt för sin bedömning och som redovisas
i dera6 tabell 3 är genomgående uppskattade under förut-
sättning att de nya ånggeneratorerna redan är installe-
rade. Därför underskattar Vattenfall den första intäkts-
posten i 6in bedömning. Denna underskattning uppgår till
ca 17% av Vattenfalls värde för år 1995 enligt Vattenfalls
följdberäkning.

Som redan nämnts, räknar Vattenfall inte alls med den
andra intäktsposten i kalkylen. Vi bedömer att denna post
uppgår till ca 3% av Vattenfalls värde för år 1995. Vi har
då räknat med att elproduktionen år 1995 ökar med halva
det kapacitets t i 1lskott som generatorbytet medför. De av
Vattenfall beräknade årliga intäkterna bör därför uppjus-
teras med ca 20%, åtminstone för åren f o m 1995, ifall
KalKylförutsättningarna i övrigt accepteras.

Det finns dock anledning att variera även andra kalkyl-
förutsättningar, för att utröna om variation i dessa inom
rimliga intervall fortfarande ger lönsamhet åt projektet.

3 Känsliqhetsanalys

Statens energiverk har i en under våren 1985 genoirford
utredning, "Effektiv elanvändning. Priser och politik"
angett att oförändrade marginalkostnader i elproduktioner.
kunde anses som en rimlig nedre gräns för utvecklingen
under 90-talet. I vår senaste rapport, "Energiöversikt.
Prognoser 1984-90" anser vi det som troligt, att marginal-
kostnaden för elproduktionen realt sjunker mellan 1984 och
1990, för att först 1995 åter komma upp i 1964 kzs nivå.

I tabell 1 nedan anges dels Vattenfalls marginalkostnader,
dels en uppsättning värden som svarar mot den bedömning
som görs i ovannämnda utredningar.
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Tabell 1 Medelvärde för marginalkostnaden. öre/kWh

Ar 1990 1995 2000

Vattenfall
STEV

(Fall
(Fall

A)
B)

16.
14.

2
5

20.
15.

3
3

23.
15.

3
3

De marginalvärden 6oro angetts under beteckningen STEV
förutsätter - liksom Vattenfalls värden - att de nya ång-
generatorerna är installerade. I tabell 2 nedan redovisas
hur investeringens lönsamhet påverkas, när STEV6 värden
används och diskontering6räntan höj6 till 6%. Vi har
beräknat lönsamheten på samma sätt som Vatt.nfall för att
få jämför barhet mellan fallen. Detta betyder, att även
våra beräkningar underskattar de årliga intäkterna med ca
20\.

Tabell 2 Ackumulerat nuvärde för investeringen under
skilda förutsättningar, beräknat för den 31.12.1989

Fall

A
B

A
B

Realränta

4\
4\

6\

-825
-840

-852
-866

1990

(-807)1

(-824)

(-833)
(-851)

) -58
-285

-138
-349

1995

(114)
(-158)

(23)
(-230)

2000

1233
484

958
304

(1664)
(764)

(1338)
(554)

!) Värdena i parentes erhålles. när intäkterna för varje
år upp justeras med 20%.

Som synes uppnås i samtliga fall lönsamhet redan t o ro år
2000. Med tanke på att de årliga intäkterna underskattas p
g a en något missvisande beräkningsmetod, och att intäk-
terna för perioden efter år 2000 inte tagits hänsyn till
måste investeringen i ånggeneratorerna därför anses ha god
lönsamhet.
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1 (2)

RESERVATION , av styrelseledamoten Ivar Franzén , med anledning av
Statens Energiverks yttrande över Statens Vattenfallsverks hemställan
er. anslag för byte av ånggeneratorerna i Ringhals 2.

På grand av den korta t id san s t å t t t i l l mitt förfogande b l i r reserva-
tionen summarisk och behandlar i huvudsak endast lönsamhetsberäkningarna
för byte av ånggeneratorer i Ringhals 2.

Enligt min mening är lönsamhetsberäkningarna konstruerade för a t t be-
visa en god lönsamhet vid byte av ånggeneratorerna och i flera avseende
tas inte hänsyn t i l l den verkliga situationen på energimarknaden.

KöLDKÄNSLIGT ELSYSTEM. Vi använder en a l l t s tör re del av elströnmen för
uppvärmning/elvärme. Vårt elsystem har därigenom b l i v i t mycket köldkänsligt
och vi får mycket besvärande toppbelastningar så snar t det b l i r k a l l t .

Frånsett en konjukturmässig uppgång av elanvändningen i industrin sa har
nästan hela ökningen av elanvändningen de senaste 10 åren va r i t elvärme.
När produktionen från de nyligen idrifttagna reaktorerna Forsmark 3 och
Oskarshamn 3 i huvudsak placerats som elvärme,finns det inte utrymme för
Ringhals 2:s produktion ser, prima kraft om inte det sker betydande u t -
byggnader i såväl produktion för topplast,scm nätförstärkningar.

Er. sådan utbyggnad ar k lar t olönsar. er vi inte binder oss för en hög e l -
aT.Yiidninn änder lång t i d . Detta kar, ligga i kraftbolagens intressen, mer,
strider emot folkomröstningen och riksdagensbeslut on kärnkraftans aweck-
ling, samt ger e t t högre e lp r i s .

RJNCKALS 2 SC-rj?;DA ELSTRÖM. Det nest rea l i s t i ska är a t t produktionen frår.
Ringhals" 2 avsätts som avkopplingsbar e l l e r avbrytbar elström,utan effekt-
garantier. Priset kan da antas ligga kring ca 10 öre/kWh vid kraftverk. Det
starrer ganska väl med den besparing sor. Vattenfall gör om Ringhals 2 stängs
helt . Några pengar över t i l l a t t betala generatorbyte b l i r det in te .

Nu kan det möjligen hävdas a t t Ringhals 2 konner a t t e r sä t ta kondenskraft
under vissa vintermånader,men det kommer inte på något s a t t a t t kompensera
kostnaderna för generatorbyte.

FÖR ALTERwnv V^EPRQDUKTION. I lönsamhetsberäkningarna
har LT.tc a l l s beaktats a t t elvämen inte behöver e r s ä t t a s med ny e l . Marci-
nrilkostnader. för a l ternat iv värdeproduktion är i f l e r t a l e t fa l l lägre är.
o. i jiT.sökar. ar.givna rarginaLkostnaderar. för elproduktion. Denna jämförelse
;.<:r också g:iras.

Vi utr.y-t jar vårt elsystem bät t re om vi minskar säsongsvariationerna i e l -
£i.-.-.-iiri-l".i.-.gen. Detta grr vi inte gen-or. basprodukt i or. typ RingVals 2 och Or.ai
'_• iv.iimc. RfiS-itatct b l i r det rretsatta. DareTDt kar. okad användning av t &:
LioLrär.slen -urijor eldningssasongeri och överskottsel sonrartid innebära fer.
ut]ärr.irig och dämed t o t a l t se t t minskade kostnader.Därtil l korner en raz
pcsitiva bieffekter som ökad sysselsättning och miljöfördelar.

S.-VTSNING PA LHMiXIKLEJG .Det är uppenbart a t t kärnkraftsawecklingen under-
lä t tas or, vi undviker a t t satsa mer pengar i Kärnkraft och i icke nödvär.-
dir kapacitetsutbyggnad av elnätet och i s t ä l l e t satsar pengarna på det
framtida energisystemet. Självklart måste det vara bä t t r e a t t satsa pengar
på ut vecV.l ir.gsalterriativ i s t ä l l e t för awecklingsal t ema t i v .



av

BESLIT VERKLI CKTEN. Beaktas den verkliga situationer, på energi-
marknaden och hänsyn tas till den enskilde konsjneritens intresse,såväl
sor. samhällsekonomi, oc.i miljö så är det klart att det finns betydligt
bättre alternativ än att byta ånggeneratorerna på Ringhals 2 för att
trygga vår framtida energiförsörjning med bibehållande av ett lågt pris
och god miljö.

BÄSTA ALTEWCVnVET. Därför bor^l^fen mening Statens Vattenfallsverks
HEMSTÄLLAN AVSLÅS. Regeringen bör istället uttala att det skall ske
EN ÖKAD SATSNING PA INHEMSKA BIOBRÄNSLEN OCH EFFEKTIVARE ENERGIANVÄNDNING.

Ett sådant beslut står i god överensstarrelse med den strategi för karn-
kraftsaweckling som energiminister Birgitta Dahl har deklarerat.

Kungsbacka 85.12.27

Ivar Franzén
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Bilaga 6

Köl OPERipOtN I JANUflRl 1987

Statens energiuerk har låtit SMHI utreda
januari 1987 mot bakgrund au den extrema
rekordartade eleffek tbehouet.

köidpt?rioden i
kylan då och det

Lägsta medeltemperatur, återkornstid för denna lägsta
dyngsmedelteinperatur och auuikelse från extrem utetempera-
tur (återkomsttid 30 år) har beräknats för 1, 3 och b dygn
och redovisats i kartform. Beräkningsunderlaget ar nog-
grannare for Suerige än för de öuriga nordiska länderna.

Lägsta dy g_n smedel tempera tur

Lördagen den 10 januari 1987 var det kallaste enskilda
dygnet i större delen au Suerige. [ Sydsuerige söder om
snitt b?° Ib' låg dygnsmedeltemperaturen mellan -16 och
24-'°C. I Mellansuerige, mellan snitt B B och C-C \j^r
dygnsmedeitemperaturen -24° till - 28°C.. Norr om snitt B-B
uar temperaturen -30° till -40°. Se figur 1.

I Götaland, Svealand och norra Norrland uar förhållandena
i stort sett oförändrade söndagen 11 och måndagen 12
januari. I södra Norrland mildrades dock kylan något.

ft t e r k o rn s 11 i d

Dimensionerande utetemperatur (DUT), som ofta anuänds uid
beräkning au uärmebehou, tar hänsyn till byggnadsspecifika
faktorer, tnligt hittills gällande beräkningsmetodik har
DUT-uärdet uarit 3 grader uarmare än uärdet för extrem
utetemperatur. Så t ex motsvarar en extrem utetemperatur
av -1S° C ett OUT-uärde au -12°C. Såuäl DUf-1 dygn,
DUT-3 dygn och DUI- b dygn anuänds i olika sammanhang för
dimensionering AV uärmebehou. I huuudtexten anuänds
DUT-3 dygn.

I figur 2 uisas åtkomsttid för 3-dygnskylan 9-11 januari
1987 och i figur 3 auuikelsen från extrem utetemperatur.
Au figur 2 framgår att de längsta återkomsttiderna som
regel återfanns i de delar au landet som har störst be-
byggelsetäthet. I Mälardalen uar återkomsttiden 60 år, i
Skåne och på Västkusten 30-60 år.

I detta sammanhang bör noteras egenskaperna hos den sta-
tistiska fördelningen för kylan, fördelningen är sådan att
en uiss ökning au återkomsstiden endast betyder någon
eller några grader kallare medeltemperatur, se exempel i
tabell.

O221Z
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ft to rkorns 1
5r 30

60
90

i- d y q r i s
°C
Ma 1 mö
Ru LI t o f

t id.
16

- 1 8
- 20

mrde 1

t a

1 ernpera t ur' m

S t o c k h c> 1 m
Barkarby

- 19
-22
- 24

I u J e 5

-33
-3S
3 7

U i n df ör nä 11 and e n

Don 12 januari 1987 uar vindstyrkan ca 12 m/s på uäsi-
kusten, 11-20 m/s i Skäm? och 8-10 in/s i Stockholms -
trakten. In sådan stark uJnd är ciyanlig i kombination med
stark kyla, uilket illustreras au figur 1. Kombinationen
stark ky]a och hSrd uind har en stark aukyjande effekt på
b >.' b y (j g p 1 s c n .

öwriya Norden

I e r n p c T d t u r f c i r h å I 1 ä n d e r n a i ö u r i q a N o r d e n h a r u t r e t t s m e r
ö u e r s L k f I i g t . t f " f i ? r s o i n e I s y s t r c i n e h ér i n t e g r e r a t dr d i ? t
d o c k a u i n t r e s s e a t t n å g o t b e r ö r a f o r h å J I a n d e n a i d e
I I o r d i s k a g r a n n l ä n d e r n a .

K y l a n var m y c k e t s i r a n g s a m t i d i g t o u e r h e j a N o r d e n , fl t e r -
k m n s I f i d i ? n f i j r 3 d y g n s k y l a n 9 - 1 1 j a n u a r i var 3 0 - 6 0 å r i
s l o r a d e l a r « u D a n m a r k , 6 0 - 9 U S r : s y d n o r g e o c h s y d f i n -
l a n d . K n d a s t d e n o r d l i g a s t e d e l a r n a a o S u e r i g e , N o r g e o c h
f i n l a n d h d d e n å g o r l u n d a n o r i r i d ] k y J a m e d å t e r k o m s t t J d e r
k o r t a r e a n S å r .

02711

266



Bilaga 7

BORTKOPPLING AV ELLAST VID EXTREMA EFFEKTTOPPAR

Det svenska elsystemet är av tradition "effektstarkt". De

regler för dimensionering som kraftbolagen ska använda innebär

att energibrist statistiskt sett eka uppstå vart trettionde år.

Som framgår av avsnitt 7.2. är systemet för närvarande

överdimensionerat med hänsyn till det kriteriet. Till och med

under den extrema effekttoppen den 12 januari 1967 räckte

kapaciteten till.

Tar man bort en del av produktionskapaciteten - t ex genom att

avveckla kärnkraftreaktorer utan att ersätta dem med nya

anläggningar - försvagar man naturligtvis systemet. Men med

huvudtextens antaganden kommer kapaciteten gott och väl att

räcka till även utan två av de nuvarande reaktorerna. Detta

gäller för landet som helhet. Men regionala effektproblem kan

uppstå, vilket man måste ta hänsyn till när man bestämmer vilka

reaktorer som ska avvecklas.

Om man tycker att risken för effektbrist blir för 6tor kan man

hantera den på olika sätt. Här ska vi föra ett principiellt

resonemang kring detta. Utgångspunkten är att det handlar om

extrema effekttoppar. Vad "extrema" betyder är inte entydigt.

Här itar vi att det handlar om en situation som inträffar

ganska sällan, men som man ändå har viss möjlighet att förutse.

Ordentliga köldknäppar i samband med långvarig kyla är ett

typiskt exempel. Det är alltså inte fråga om effekttoppar som

återkommer t ex varje vinter. Vi antar vidare att effekttoppen

varar under relativt koit tid, t ex 1 till 2 timmar.
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Är_det_nå_got_pr.oble.ml

Spelar det då någon roll att effekten ibland inte räcker till?

Svaret är ja. Det låter kanske inte så märkvärdigt att strömmen

försvinner från elnätet. De flesta människor upplever ett

strömavbrott på några timmar som något obekvämt, men inte

särskilt allvarligt. Men för vissa användare, t ex

processindustrier, kan även korta avbrott orsaka avsevärda -

och dyrbara - problem. Ändå är det inte de enskilda användarnas

svårigheter som är värst när det gäller avbrott i ett elsystem

uppbyggt som det svenska. Eftersom elektricitet i princip inte

kan lagras måste den produceras i samma ögonblick 6om den

konsumeras. Försöker man belasta elnätet mer än vad som matas

in på det kan det på ganska kort tid haverera fullständigt. I

Sverige är nätet i stort sett helt hopkopplat. Kollapsar en del

av nätet fortplantar sig problemen. I värsta fall kan hela

systemet slås ut. Även om t ex 6jukhus och liknande

inrättningar har egna reservaggregat skulle ett totalt

elavbrott få mycket allvarliga konsekvenser för samhället. Och

det skulle ta ganska lång tid att återställa sy-temet. Eftersom

risken för effektbrist är störst på vintern, när belastningen

är som högst, kan vi alltså konstatera att effektbrist är något

som är mycket angeläget att undvika.

I sammanhanget bör man nämna att den ekonomiska teorin anvisar

en lösning på knapphetsproblem som det här i princip är fråga

om. I korthet går den ut på att man höjer priset när brist

uppstår. Då minskar efterfrågan. Vid en viss prisnivå uppnår

man balans mellan utbud och efterfrågan.

Teorin fungerar förmodligen väl för "vanliga" varor. Då kan man

"känna sig fram" med små prisökningar tills man hittar den

rätta nivån. När det gäller efterfrågan på elektrisk effekt får

man däremot bara en chans. Det gäller att snabbt hitta det

rätta knapphetsvärdet. Om man tar till för lågt, eller om

abonnenterna inte reagerar "rationellt" utan fortsätter att

efterfråga effekt som förut, uteblir efterfrågeminskningen och

elsystemet riskerar att haverera. Eftersom man inte på förhand

känner till den aggregerade efterfrågekurvan för effekt, och
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heller inte hur snabbt konsumenterna reagerar på prishöjningar,

är teorin för knapphetsprissättning oduglig i det här

sammanhanget.

Med utgångspunkt i resonemanget är slutsatsen att åtgärder för

att undvika effektbrist måste planeras i förväg, och att man

måste vara säker på att de fungerar som man tänkt sig när det

blir aktuellt att tillämpa dem. I princip finns två olika typer

av åtgärde:. att välja mellan.

öka. 2codukt^i£n£ka_pa_ci.teten_el.ler_kop£la. bort_las.t?

En möjlig åtgärd för att slippa riskera effektbrist är att

bygga tillräckligt mycket produktionskapacitet. Eftersom det

handlar om "extrem spetslast" blir utnyttjningstiden för sådana

anläggningar mycket låg. Den teknik som ligger närmast till

hands att välja är därför gasturbiner.

Ett alternativ till ny produktionskapacitet är att minska

efterfrågan, d v s koppla bort effektkrävande abonnenter under

den tid effekten inte räcker till. Låt oss diskutera vilka

abonnenter som i så fall skulle kunna bli aktuella.

En möjlighet är att stänga av elvärmen i småhus under den tid

man befarar effektbrist. Effekttopparna i elvärmda hus

inträffar just under köldknäppar, d v s samtidigt med hela

systemets effekttopp. (I själva verket är det just ökningen av

elvärme som gjort att systemets effekttopp blivit

temperatur beroende.) Även om det är mycket kallt när elvärmen

stängs av skulle byggnaderna i de flesta fall inte hinna bli så

nedkylda att det uppstår allvarliga obehag eller skador på t ex

vattenledningar. Det stora problemet torde snarare vara

administrativt och praktiskt än tekniskt.

En förutsättning för att en bortkoppling ska fylla sitt syfte -

att förhindra tillfällig effektbrist - är att man är helt säker

på att den sker, och det vid rätt tillfälle. Sannolikt fungerar

detta sämre ju fler abonnenter som är inblandade. Även om det
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finns teknik för att automatiskt, eller genom fjärrstyrning

från t ex eldistributören, stänga av elvärmen kan man knappast

lita på att effektbehovet minskar som man tänkt sig. En orsak

kan vara att den tekniska utrustningen, som 6tått oanvänd i

kanske 10 år, inte fungerar 6om den ska. En annan risk är att

rutinerna fallerar. Dessutom är det tänkbart att t ex en

småhusägare som upptäcker att radiatorerna plötsligt blir kalla

inte genast förstår att det beror på effektbrist. Ar det kallt

ute blir kanske den första åtgärden att koppla in

elvärmefläktar i ett vanligt vägguttag, eller sätta på ugnen.

Det kan leda till att effekttoppen består, eller i vart fall

inte minskar så mycket som planerat.

En mer praktisk och tillförlitlig möjlighet är att koncentrera

6ig på ett litet antal storförbrukare, t ex värmepumpar i

fjärrvärmesystem eller industrier. Nedan ska vi diskutera

förutsättningarna och potentialen för bortkoppling av sådana.

Men först ska vi föra ett resonemang kring värdet av att koppla

bort effekt. En förutsättning för att någon ska ta på sig

besväret av och de eventuella kostnaderna för en bortkoppling

är ju att denne kompenseras för det.

Vad är_det_värt?

Anta att vi är i en situation där det finns en risk för att

produktionskapaciteten inte skulle räcka till under den typ av

effekttoppar vi beskrivit ovan. För att undvika effektbrist kan

man som nämnts antingen bygga ny produktionskapacitet eller

planera för bortkoppling av effekt. Vad man väljer att göra bör

avgöras av de samhällsekonomiska kostnaderna för respektive

alternativ. De helt dominerande kostnaderna torde vara de som

är direkt förknippade med att bygga, underhålla och driva

produktionsanläggningarna respektive att »tänga av

elkonsumerande anläggningar. För att förenkla beräkningarna

bortser vi här från övriga eventuella kostnader för samhället,

t ex miljöpåverkan vid drift av gasturbiner.

270



Kostnaden för att koppla bort t ex en kW varierar kraftigt. För

en värmepump i ett fjärrvärmesystem med oljepannor 6om reserv

ar kostnaden i princip skillnaden mellan oljepriset och

elkostnaden för att driva värmepumpen. Om elpriset är 6att

efter den kortsiktiga marginalkostnaden och bortkopplingen sker

under "högpristid" blir merkostnaden med dagens oljepriser av

storleksordningen 10 till 20 öre per kW och timme. De allra

flesta fjärrvärmeverken har idag reservkapacitet för att kunna

ersätta värmepumparna. Har man inte tillräckliga reserver i

form av oljepannor måste även kapitalkostnaderna för nya sådana

räknas in. Om enda skälet till att bygga dem är att 6kaffa

reserv för värmepumpen blir merkostnaden betydligt högre. Nen

då handlar det snarare om att bygga ny produktionskapacitet än

att koppla bort ellast. men här i form av olje- gasol- eller

naturgaspannor istället för gasturbiner. Vi återkommer strax

till detta. Man kan också tänka sig att fjärrvärmeverket

stänger av värmepumpen utan att ersätta den med annan

produktion. Då räcker visserligen inte värmeproduktionen till

för all efterfrågan, men det behöver inte vara särskilt

allvarligt, ofta svarar inte värmepumpen för mer än 10 till 20

procent av fjärrvärmeverkets produktionskapacitet. Temperaturen

kan visserligen sjunka i de hus som ligger längst bort från

produktionsanläggningen. Men eftersom de flesta hus som är

anslutna till fjärrvärme är stora, och byggda av tungt

material, hinner temperaturen i dem inte sjunka särskilt mycket

om fjärrvärmeverket har kapacitetsbrist under några få timmar.

I det fallet uppstår inga finansiella kostnader, men istället

får man försöka uppskatta värdet av fjärrvärmekonsumenternas

obehag. Om vissa fjärrvärmekonsumenter tycker det blir alltför

kallt i lägenheterna kan de kompensera det genom att koppla in

eldrivna värmefläktar, sätta på ugnen etc (jämför resonemanget

om bortkoppling av elvärmda småhus ovan). I så fall motverkas

syftet med att koppla bort värmepumparna - elbelastningen

sjunker mindre än planerat. Eftersom bara vissa av

fjärrvärmeabonnenterna drabbas blir effektökningen troligen

inte särskilt stor. Kanske kin man begränsa den ytterligare

genom att informera lägenhetsinnehavarna om varför det blir

kallt, och att det är viktigt att de försöket: härda ut den tid

effektbristen varar.
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ÄF-ENERGIKONSULT AB har för verkets räkning undersökt

möjligheterna att koppla bort industrier i samband med

effektbrist. Här utgörs kostnaden av det produktionsbortfall

som följer av en bortkoppling. Den mycket grova uppskattning av

kostnaden som ÅF-ENERGIKONSULT AB gör är mellan SO öre och 5

kronor per kW och timme. För en del industrier torde viss

effekt kunna kopplas bort till lägre kostnader, medan det för

an.lra skulle kosta avsevärt mer.

Låt oss med utgångspunkt i de grova beräkningarna ovan anta att

värdet av att i ett fjärrvärmeverk med värmepump eller en

industri koppla bort en kW under en timme varierar mellan 10

öre och 10 kronor. För att ta reda på om den typen av

bortkopplingar är intressanta måste vi beräkna kostnaden för

alternativet - att bygga och öriva gasturbiner, eller i

värmepumpsfallet nya oljepannor.

För att kunna beräkna kostnaderna måste vi känna

utnyttjningstiden för produktionsanldggningarna. Då måste vi

precisera hur ofta bortkopplingarna sker, och hur länge de

varar. Som nämnts fii.ns ingen strikt definition av "extrema

effekttoppar". Här använder vi ett ganska brett intervall - en

halv till 20 timmar per år i genomsnitt. Det kan t ex handla om

ett femtimmars stopp vart tionde år respektive två

tiotimmarsstopp per år. Eftersom vi antar att anläggningarna

bara ska användas under erfekttopparna blir den årliga

utnyttjningstiden 0.5 till 20 timmar. De övriga generella

antaganden som vi använder i kalkylerna är en avskrivningstid

på 20 år och en real kalkylränta på 6 procent. Utgångspunkten

är, som nämnts, att den här typen av produktionsanläggningar

bara ska användas vid sällsynta, akuta risker för effektbrist.

För "normala" effekttoppar antas det finnas kapacitet i vilket

fall som helst. När vi här beräknar kostnaderna för att

producera el (eller värme) under effekttoppar måste därför hela

kostnaden fördelas på de energienheter som produceras just vid

de tillfällena. Med det språkbruk som används i sammanhanget

kan man säga att produktionsanläggningarna inte har något

"energivärde", utan bara ett "effektvärde".
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Vi börjar med reservpannorna i fjärrvärmeverken. Om

investeringskostnaden iör en sidan är 800 kr per kW blir

kapitalkostnaden per kWh 3.5 till 140 kronor. (Här utgår vi

från att det rör sig om oljepannor. Gasol- eller naturgaspannor

kan vara billigare, men kostnaden torde vara av samma

storleksordning.) Till det kommer rörliga kostnader för bränsle

samt drift och underhåll, cirka 25 öre per kWh. Totalt varierar

kostnaden alltså mellan 3.75 och 140.25 kronor per kWh (se

figur B.7.1.)

Figur B.7.1. Totalkostnad per kWh för oljepannor som endast
använd6 när värmepumpar kopplas bort.

Den kostnaden ska jämföras med kostnaden för elproduktion i

gasturbiner - eller värdet av fjärrvärmekonsumenternas obehag

när temperaturen i lägenheterna sjunker (se ovan).

När det gäller att bygga gasturbiner kan man tänka sig två

möjligheter. Antingen bygger de industrier som kan kopplas bort

egna anläggningar, eller också bygger t ex kraftföretagen dem.

Det senare alternativet, med anläggningar som kan betjäna en

hel region, är normalt sannolikt det billigaste och mest

rationella. På samma sätt som ovan kan vi göra en kalkyl.

Investeringskostnaden för en gasturbin är cirka 2 500 kronor

per kW. Det ger en kapitalkostnad på 11 till 435 kronor per kWh

el. Till detta kommer bränsle och kostnader för drift och

underhåll. Gasturbiner som ska användas vid effekttoppar måste

starta när det behövs, och på kort tid. Det q'6t att de måste
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hållas i gott skick, och att de troligen slits hårdare än

normalt när de startas. Det finns därför anledning att räkna

med relativt höga kostnader för drift och underhåll. Eftersom

en del av de kostnaderna är fasta blir de högre per kWh ju

kortare utnyttjningstid man antar. Här räknar vi med 4

respektive 15 kronor per kWh. vilket ger totala kostnader på IS

till 450 kronor per kWh (se figur B.7.2.).

Utnvtt *»•«»«•«•*.

Figur B.7.2. Totalkostnaden för gasturbiner som bara används
under "extrema effekttoppar".

Det. kan löna s_ifl att, ko£pla_bort.l

Även om beräkningarna är grova och delvis bygger på osäkra

antaganden är resultaten så tydliga att det går att dra en del

slutsatser av dem. Helt säkert är att det lönar sig att koppla

bort stora värmepumpar i fjärrvärmesystem. Har man ledig

pannkapacitet att ta till kan man till en låg merkostnad

upprätthålla värmeproduktionen även under effekttoppar i

elsystemet. Har man ingen ledig panna att koppla in torde det

vara bättre att låta temperaturen sjunka något i delar av

fjärrvärmesystemet än att bygga nya pannor enbart för att

ersätta bortkopplade värmepumpar, eller att bygga gasturbiner

för att driva värmepumparna vid sådana tillfällen.
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Det veckat också vaca billigare för samhället att koppla bort

vissa industrier under tillfälliga effekttoppar än att bygga

nya produktionsanläggningar. Nen här är underlaget sä osäkert

att inga generella slutsatser kan dras. Sannolikt finns dock

goda möjligheter till lönsamma bortkopplingår även här.

Sammanfattningsvis kan vi alltså slå fast att det knappast är

klokt att i första hand bygga sig bort från effektbristen. Den

möjligheten bör man utnyttja bara om risken för effektbrist

kvarstår sedan hänsyn tagits till alla lönsamma bortkopplingår

i en region. Slutsatsen blir mer giltig ju mer "extrema" de

förväntade effekttopparna är. Räkneexemplen visar att

kostnaderna per kWh för att bygga gasturbiner för att tackla

effekttopparna blir orimligt höga om det handlar om att använda

dem under en eller ett par kortare perioder på 10 år.

Var. kan bo£tko£piingar_behövas2

I kapitel 8 beskrivs hur en avveckling av två

kärnkraftsreaktorer förväntas påverka de regionala

effektbalanserna i Sverige. Om. och i så fall var. det kan

uppstå risk för effektbrist beror förstås på vilka två

reaktorer man väljer att ta ur drift. Det går inte att säga

något bestämt om vilka risker för effektbrist som kan uppstå.

Många faktorer som idag är osäkra spelar in. Starkt förenklat

kan man ändå säga att risken för effektbrist verkar liten, även

med två reaktorer avvecklade. Den mest kritiska regionen är

området söder om snitt C-C (se figur 4.x.). Sannolikt är det

där intresset för bortkoppling av last kan bli störst.

Med den utgångspunkten ska vi här försöka uppskatta potentialen

för att koppla bort stora värnepumpar och industrier.

_aY £tora vännepum£ar.

THEORELL + VBB ENERGIKONSULTER AB har för verkets räkning

studerat möjligheterna att avbryta elförsörjningen till de
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största värmepumparna vid höglast pä elnätet, då risk för

effektbrist skulle kunna uppstå. Tolv anläggningar - samyliga i

Cjärrvärmesystem - har valts ut. Värmeeffekten på dem varierar

mellan 28 och 380 MW. och totalt går det åt cirka 330 MW el för

att driva dem. (Se tabell B.7.1.) Ar 1986 fanns i Sverige

totalt 58 värmepumpanläggningar i fjärrvärmesystemen, med en

sammanlagd driveffekt på ungefär 400 MW el och en värmeeffekt

på cirka 1 000 MW. Ungefär 40 procent av eleffekten går åt för

att driva de värmepumpar 6om finns i fjärrvärmesystemen söder

om snitt C-C.

Tabell B.7.1. Driv- och värmeeffekt för de undersökta
värmepumparna. (Värden vid dimensionerande
utetemperatur.)

Fjärrvärmeverk Driveffekt. MW el Värmeeffekt. MW

BORLÄNGE
ESKILSTUNA
GÄVLE
GÖTEBORG
JÄRFÄLLA
LUND
MALMÖ
SOLNA
STOCKHOLM
UMEÅ
UPPSALA
ÖREBRO

Totalt

12
6
13
36
15
20
12
31

125
10
12
12

304

35
14
36

100
29
58
39
90
375
28
28
36

868

Fjärrvärmesystemens reservkapacitet

Den totala installerade produktionseffekten i värmeverken

överstiger i vi6sa fall avsevärt det maximala värmebehovet. Som

regel arbetar värmeverken med full reserv för största enhet.

Eftersom värmepumpen vanligtvis inte är systemets största enhet

har man därmed som regel full reserv även för värmepumpen.
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Åtta av de studerade värmeverken har full reserv för

värmepumparna. För de fyra övriga kan alltså kapacitet6brist

inträffa om värmepumparna skulle stängas av under sträng kyla.

De fyra har en driveffekt på cirka 165 MW el. d v s drygt 40

procent av déti undersökta totala värmepumpeffekten.

Den situationen kommer att förändras relativt snart. Ett av de

verk som idag saknar reserv för värmepumparna är Stockholm.

Inom sex år kommer det nya kraftvärmeverket i Värtan att tas i

drift. I och med det kan det gamla, oljeeldade.

kraftvärmeverket utnyttjas som reserv för största enhet - den

nya PFBC-anläggningen. De nuvarande reservanläggningarna kan då

utgöra reserv för värmepumparna, som därmed kommer att kunna

kopplas bort utan att det behöver uppstå kapacitetsbrist i

systemet.

Som nämnts torde man kunna acceptera tillfällig kapacitetsbrist

i ett fjärrvärmesystem. åtminstone vid enstaka krislägen. I de

flesta fall skulle bara en liten del av fjärrvärmeabonnenterna

drabbas av temperaturfall i husen. Värmepumparnas andel av den

totala värmeproduktionseffekten varierar mellan 4 och 34

procent i de undersökta fjärrvärmesystemen.

Det har inte framkommit något i denna undersökning som tyder på

att resecveffekten skulle minska från den nivå som fanns under

åren 1984 och 1985. Ofta kompenseras anslutning av nya

abonnenter av energihushållning i de redan anslutna byggnaderna

Drift och avstängning

De flesta värmepumparna används under hela året för

baslastproduktion. Under sommarhalvåret förekommer det

avkoppling eller nedreglering av vissa enheter. Dock krävs det

tid för såväl avkoppling som inkoppling, varför varsel behövs

innan det kan göras. Det gäller i synnerhet om

fjärrvärmesystemet saknar ackumulatorer för hetvatten. Sådana

finns i fem av de undersökta .systemen - Bot länge, Malmö,

Stockholm, Umeå och Uppsala.
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Varseltidens längd beror på vilken typ av åtgärd som måste

vidtas. Ska värmepumpen ersättas av t ex en oljeeldad

hetvattenpanna som redan är i drift, så kan några minuter

räcka. Längre tid - 1 till 2 timmar - behövs om någon avställd

enhet skall tas i bruk. Hos vissa av värmeproducenterna finns

det ett önskemål om att ett varsel bör komma i så god tid att

åtgärderna kan läggas in i den normala planeringen för dygnet.

Ned anledning av kylan i januari 1987 diskuterade man att

stänga av värmepumpar i bl a Malmö. Lund och Stor-Stockholm,

men man behövde aldrig göra det. Det bedömdes dock att det inte

fanns några tekniska hinder för avkoppling. I bl a Frankrike

har man ofta automatisk omkoppling till drift med olja vid

extremt hög last på elnätet.

Slutsatser

En total avstängning av värmepumparna i de svenska

fjärrvärmesystemen innebär att behovet av eleffekt minskar med

cirka 400 MW. Knappt hälften av potentialen finns söder om

snitt C-C.

Om det inte finns reservkapacitet i fjärrvärmeverken, och

bortkopplingen varar under en längre tid än några timmar,

kommer sannolikt inomhustemperaturen hos en del av de

fjärrvärmeabonnenter som ligger långt bort från

produktionsanläggningen att sjunka. Det är rimligt att anta att

några av dem kompenserar det med någon form av tillfällig

elvärme, t ex värmefläktar eller ugnen. Därmed blir minskningen

av eleffektbehov mindre än vad som motsvaras av värmepumparnas

driveffekt.

De tolv verkens möjlighet till avkoppling av värmepumparna utan

temperaturfall hos abonnenterna kommer att öka i början av

I99r-ta'4t. Det mest betydelsefulla i det sammanhanget är

tillkomsten av det stora kraftvärmeverket i Stockholm. När det

tas i drift kommer de problem med reserver som nu finns där att

elimineras. Värmeverken räknar idag ned att bortkopplingar kan
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bli aktuella, och tar därför ned ökad reservkapacitet i sin

planering.

Bor.tko£pl.ing_ay indu6tr_ier

De svenska fjärrvärmeverken är relativt lika varandra i det här

sammanhanget - de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för

att koppla bort dem är ungefär desamma. Så är det inte med

industrierna. Förutsättningarna kan variera högst avsevärt

mellan olika branscher, men också mellan olika anläggningar

inom samma bransch. Och i en enskild industri finns både 6ådan

elförbrukning som kan kopplas bort utan att det påverkar

verksamheten särskilt mycket och sådan där en bortkoppling kan

få mycket allvarliga följder.

Generellt gäller att de bortkopplingar som kan göras utan att

tillverkningsprocesserna störs påverkar effektbehovet mycket

lite. Många industrier utnyttjar redan de möjligheterna, för

att minska sina kostnader. Här spelar tidsdifferentierade

eltaxor och höga kostnader för att överskrida den abonnerade

effekten stor roll. Ska bortkopplingarna vara till någon nytta

i en effektbristsituation måste man alltså räkna med att

produktionen störs. Produktionsbortfallet kan vara värt mycket

pengar - AF ENERGIKONSULT AB, som för verkets räkning studerat

möjligheterna att koppla bort industrier, uppskattar grovt

kostnaden till mellan 20 000 och 300 000 kronor för en timmes

bortkoppling. Det motsvaras av mellan 50 öre och 5 kronor per

kWh.

Men det betyder inte att man inte kan koppla bort industrier.

Som vi redogjort för ovan kan också intäkterna vara stora - upp

till 450 kronor per kWh i extrema fall (se figur B.7.2.). Innan

man bygger gasturbiner för den typen av extrem spetslast det

här är fråga om bör man alltid undersöka möjligheterna till

bortkoppling av värmepumpar och industrier. På så vis kan man

åtminstone ibland spara stora summor.
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Hur mycket kan man koppla bort?

Genom att intervjua företrädare för en del effektkrävande

industrier och studera statistik har AF ENERGIKONSULT AB gjort

en grov uppskattning av hur mycket effekt som går att koppla

bort i industrin. Den siffra man kommer fram till - som snarare

är en storleksordning än ett exakt värde - är 1 000 MW. Siffran

avser området söder om snitt B-B (se figur 4.x.). Mindre än

hälften avser regionen söder om snitt C-C.

För att få en uppfattning om vad det kan vara värt ska vi göra

en kalkyl med utgångspunkt i de siffror vi tidigare beräknade.

Anta att 300 MW kopplas bort i industrin, och att kostnaden för

produktionsbortfallet är 10 000 kronor per MW och timme. (AF

ENERGIKONSULT AB uppskattar kostnaden till mellan 500 och 5 000

kronor per MWh.) Totalkostnaden är alltså 3 miljoner kronor per

timme. Enligt figur B.7.2. är kostnaden för gasturbiner mellan

15 och 450 kronor per kWh. om de bara används under extrema

effekttoppar. Det är intäkten av att koppla bort t ex

industrier. 300 MW i en timme ger då en intäkt på mellan 4.5

och 135 miljoner kronor. Om man istället för att bygga

gasturbiner kan koppla bort last skulle samhället alltså kunna

tjäna mellan 1.5 och 135 miljoner kronor vid en bortkoppling

som varar en timmar.

De viktigaste branscherna

Som nämnts varierar förutsättningarna för bortkojplingar

kraftigt mellan olika industribranscher. AF ENERGIKONSULT AB

bedömer att de branscher som har störst potential är

järn- stål- och metallindustri, massa- och pappersindustri,

trävaru- och sågverksindustri samt kemisk industri, i nämnd

ordning. Söder om snitt C-C är massa- och pappersindustri samt

trävaru- och sågverksindustri de viktigaste.
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asp_e)ster_på_ bor.tkoj>pl.inga.r

Vi har visat att det kan vara mycket lönsamt att koppla bort

värmepumpar och industrier vid extrema effekttoppar. Vi har

också försökt uppskatta hur mycket av ellasten man skulle kunna

koppla bort. För att poängtera att värdena inte är exakta anger

vi storleksordningen för den del av landet 6om ligger söder om

snitt B-B till över 1 000 MW. och för området söder om snitt

C-C till flera hundra MW. Det rör sig således om intressanta

volymer.

Statens energiverk har ingen möjlighet att ange hur man ska

organisera och genomföra bortkopplingår, och inte heller hur

vinsterna och riskerna ska fördelas. Men vi kan peka på några

tänkbara lösningar.

En möjlighet är att varje kraftbolag träffar avtal med

fjärrvärmeverk och industrier. Man kan också tänka sig något

annat organ som har hand om bortkopplingar.

Oavsett hur man organiserar det hela är det viktigt att avtalen

revideras med relativt korta intervall, t ex vartannat år. om

ett avtal om bortkoppling ska ha något värde måste man vara

helt säker på att den effekt man räknar med verkligen kominer

att kopplas bort. Eftersom de flesta industrier byggs om med

jämna mellanrum, ändrar processteknik, expanderar eller läggs

ned påverkas också effektbehovet. Vid varje förändring som

påverkar effektbehovet eller möjligheterna till bortkoppling

bör man skriva ett nytt avtal.

Att planera för bortkopplingar kräver alltså en del

administration, även under perioder när det inte är aktuellt

att verkligen utnyttja möjligheten. Det talar för att man bör

koncentrera sig på de anläggningar som har stora effektbehov.
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Bilaga 8

Regional elanvändning

Som ett underlag för regionala effektbalanser nar statens
energiverk låtit AB Tore J Hedbäck utreaa regional elan-
vändning .

Som framgår av figur 1 är Sveriges högspända råkraftleve-
ranser uppdelade i kraftföretagens huvudsakliga avsätt-
ningsområden. Dessa områden svarar approximativt enligt
nedan mot indelningen av Sverige i kraftöverförinyssnitt.

Söder om snitt C-C (Sydsverige)

Sydkraft

Mellan snitt C-C och B-B (Mellansverige)

Skandinaviska Elverk, Syd
Vattenfall Väst
Vattenfall Öst
Stockholm £nergi
Gullspång
Värmlands Kraft AB

Norr om snitt B-B (Norrland)

Stora
Skandinaviska Elverk, Nord
Bakab
Graningeverken AB
Skelleftekraft
Vattenfall Nord

Timvärden för den högspända effektleveransen (snittställe
220 och 400 kv) inom respektive område har analyserats för
åren 1983, 1984, 1985, 1986 och 1987 t o m vecka 37. Sam-
manlagt 4,4 miljoner timvärden har oearbetats.
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Årsenergierna redovisas i tabell 1. För Sydkraft har
medeltillväxten varit ca 8% per år. I Mellansverige har
tillväxten varit 5,5% per är. Variationerna inom regionen
är stora. Vattenfall Väst, StocKnolm Energi och Gulispång
har haft 9% tillväxt. Vattenfall Öst och VärmlandsKraft
4%. I Norrland har tillväxten varit drygt 6% per år, vari-
erande mellan 3 och 7%.

Den maximala entimmes-effekten redovisas i tabell 2. För
de tre huvudregionerna har den maximala sammanlagrade
effekten beräknats. De tre regionerna har haft en tillväxt
på 5-6% per år. Stockholm Energi har haft den högsta till-
växten med ti,5% per år.

Utvecklingen i de tre huvudregionerna åskådliggörs gra-
fiskt i figurerna 2-4. Varaktighetskurvor för effekten
visas i figur 5-7.

Utnyttjningstiden för försåld, högspänd el visas i tabell
3. För Sydkraft varierar den mellan 4 800 ocn 5 000 tim-
mar. I Mellansverige är utnyttjningstiden 5 0OO-5 40o tim-
mar och i Norrland 5 300-5 600 timmar. Guilspång, Skandi-
naviska Elverk Nord och Skeiiaftekraft har de kortaste
utnyttjningstiderna, Bakab mea sin tunga elkrävande lnuu-
stri den längsta.

Studeras enbart de tre huvudregionerna, se tabell 4, visar
det sig att årsenergins relativa fördelning är mycket jämn
över åren. I medeltal försäljs 17% i Sydsverige, 59% i
Mellansverige och 24% i Norrland. Regioneras maximala en-
timmeseffekt som andel av landets maximala entimmes effekt
är också mycket konstant. Fördelningen är i medeltal i
stort sett densamma som för årsenergin. Maximala 1-,
3- och 5-dygnstoppar för effekter har också studerats för
de olika råkraftieverantörerna och sammanlagrat för regi-
onerna. I figur b-10 visas maximala 1-dygnstoppar för I^Ö7
för Sydsverige, Mellansverige ocn Norrland. I Syd- ocn
Mellansverige nåddes den maximala 1-dygnstoppen måndagen
den 12 januari i987. Belastningen var i stort sett kon-
stant mellan klockan B och 18. I Norrland nåudes aen maxi-
mala 1-dygnstoppen fredagen den 9 januari.
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Försäljning av högspänd
Srsenergi. 1983-1987

1983 1984 1985 1986

TWh TWh TWn TWh

Söder om snitt C-C

Bilaga
TaDeil

1987

fr v 37
TWh

Medeltillväxt

1983-8fc>

Sydkraft 17,0 17,8 19,9 21,4*) io,fc>D 8,0

Mellan snitt B-B

Skandinaviska El-
verk Syd
Vattenfall, Väst
Vattenfall, Öst
Stocknolm Energi
Gullspång
Värmlandskraft

Totalt

Norr om snitt B-B

Stora
Skandinaviska
Elverk, Nord
Bakab
Graningeverken
Skelleftekraft
Vattenfall, Nord

Totalt

ocn C-C

4,0
20,8
20,9
5,0
3,3
4,7

5ö, 7

4.3

0,4
4,5
1,7
1,4

11,7

24,0

4,5
23,2
22,4
5,3
3,8
4,9

b4, 1

4,8

0,4
4,9
1,8
1,5

12,4

25,8

5,2
2a,2
24,2
5,9
4,2
5,5

70,2

5,3

0,5
5,1
2,1
1.7
14,4

29,1

4,02)
25,2
2J,b
t>,4
4,3
5.3

08,8

5,3

0,5
5,2
2,0
1,6

14,1

28,7

2,32)
18,0
17,5
4,8
3,0
4,0

49,o

3,8

0,3
3,7
1,4
1. 1
9,7

20,0

9.0
4,0
8,5
9,0
4,0

5,5

7,2

4,8
5,0
4,7
i,i
b, 5

b,2

Landet 9 9 , 7 1 0 7 , 7 1 1 9 , 2 1 1 8 , 9 85,2 b , 0

1) utvidgat distributionsområde
2) minskat distributionsområde
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dl
TaDeil 2

Försäljning av högspänd el
Maximal entimmeseffekt, 1983-87, MW

1983 1484 1985 19Bo 1987 Medeltnl-
växt %

Söder om snitt C-C

Sydkraft 3 511 3 742 3 970 4 22b*) 4 7.6

Mellan snitt B-B

Skandinaviska
Elverk, Syd
Vattenfall, Väst
Vattenfall, Ost
Stockholm Energi
Gu11spang
Värmlandskraft

För regionen

Norr om snitt B-B

Stora
Skandinaviska
Elverk, Nord
Bakab
Graningeverken
Skelleftekraft
Vattenfall, Nord

För regionen

och

4
4
i

2

4

C-C

900
027
083
043
780
915

11

832

90
799
330
349
237

515

4
4
1

öo2

2

4

975
2i7
188
OoO
900
90b

11

906

103
8b5
354
346
330

803

1 105
4 830
4 73b
1 224

884
9b9

808 13

1 014

106
888
395
373

2 60s

5 199

1
4
4
1

430

1

2

5

109^)
792
o93
303
884
9ob

Ii 334

001

109
908
406
3b5
724

372

4
5
1

1

14

1

2

5

8bi^)
854
228
449
9uO
027

137

015

117
952
395
402
787

566

—
4,7
o,4
8,5
D,4

3,0

5.0

5,1

6,7
4,5
4,1
3.6
5,6

5,4

Landet 19 607 20 263 22 3J1 22 472 24 345 5,5

1) utvidgat distributionsområde
2) minskat distrioutionsomrade
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Taoeil 3

Försäljning av högspänd el
utnyttjningstid i983-198to. timnar

1983 1984 1965 198b

Söder om snitt C-C

Sydkraft 4 840 4 7b0 5 O10

Meilan snitt B-B
och C-C

Skandinaviska
Elverk, Syd
Vattenfall, Väst
Vattenfall, Öst
Stockholm £nergi
Gullspany
Värmlandskraft

4
5
3
4
4
5

440
170
120
790
230
IHO

4
5
5
5
4
5

610
500
350
000
220
410

4
5
5
4
4
3

710
220
110
820
730
ÖBO

4
5
5
4
4
4

©50
260
OJO
910
8uO
320

För regionen 3 O-JO 5 400 3 230 3 läo

Norr om snitt B-B

Stora
Skandinaviska
Elverk, Nord
Bakab
Graningeverken
Skelleftekraft
Vattenfall, Nord

5 170 3 300 5 230 5 290

4
5
5
4
5

440
630
ObO
010
230

4
5
5
4
5

080
o60
150
430
320

4
5
5
4
5

300
7öU
280
510
530

4
5
4
4
5

2bU
720
920
370
180

För regionen 5 320 5 370 5 600 5 340

Landet 5 080 5 310 5 340 5 290

1) utvidgat distributionsområde
2) minskat distributionsområde
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diiaya b
YaDell 4

FÖRSÄLD HÖGSPÄND EL

Relativ regional fördelning av ärsenergi, 1983-198>>

1*63 1984 1985 ladö Medel
% % % * %

Söder om snitt C-C 17,0 lo,5 it»,7 17,0 17,0
Mellansnitt B-B ocn
C-C 58.9 59.5 58,9 58,9 59,0
Norr om snitt B-B 24.1 24,0 24,4 24,1 24,0

Totalt 100,0 100,0 100,0 lOO.O 100,0

Relativ regional fördelning av maximal entimmes-effekt, 1983-1987.
% av landets maximala entimmes-effekt

Söder om snitt C-C
Mellan snitt B-B
och C-C
Norr om snitt B-B

1983

17.9

59,5
23.0

1984

18, 5

58,5
23,7

19b5

17,ö

60,1
23.3

198o

ld,8

59,4
23,9

J.9U7

18,4

58, i.

Medel

ld,3

59,1
23,4
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Fig. 4
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Fig. 6
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Idag används ca 130 TWh el i Sverige, producerad i ungefär lika delar
vattenkraft och kärnkraft.

Rapporten beskriver förutsättningarna att avveckla två reaktorer i mitten
av 1990-talet. Elproduktionssystemets sammansättning beskrivs
liksom elanvändningen i olika sektorer.

Några frågor som diskuteras är: Hur mycket ökar elpriserna, hur
mycket ändras elförbrukningen, hur mycket ny kraftproduktion behöver
byggas ut som ersättning för de två reaktorerna, vilka är alternativen
till kärnkraft, hur mycket kostar avvecklingen, hur mycket mera svavel-
och kväveoxider kommer att släppas ut i luften?
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