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Efter överläggning beslöt styrelsen enhälligt

att utan eget ställningstagande i ärendet överlämna utredningen till
regeringen,

att i skrivelse till regeringen - mot bakgrund av utredningens resultat
framhålla det angelägna i att regeringen i sin proposition angäende
den framtida energipolitiken håller möjligheten öppen att grunda
basförsörjningen av Stör-Stockholms värmebehov på överföring av
hetvatten från Forsmark,

att uppdraga åt VD att i överläggningar med Statens Vattenfallsverk och
Forsmarksbolaget utröna förutsättningarna för avtal om hetvatten-
överföring samt

att utse en styrgrupp för dessa överläggningar bestående av ordföranden
Carl Cederschiöld, vice ordföranden Axel Carlsson, vice ordföranden
Erik Nilsson och kommunalrådet John Olof Rosander, kommunalrådet
Hans-Eric Andersson samt kommunalrådet Carl-Erik Enbring.
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1 INLEDNING

Stor-Stockholms^ fjärrvärmeförsörjning har varit föremål för ut-
redning sedan lång tid tillbaka. Vid mitten av 1960-talet började
man studera möjligheterna att i fjärrvärmesystem utnyttja värme
från kärnkraftverk. Bl a i 1967 års CDL-studie och i energikom-
mitténs betänkande om Sveriges energiförsörjning, SOU 1970:13,
studerade möjligheterna att utnyttja närförlagda kärnkraftverk
för el- och värmeproduktion. I energiprognosutredningen 1974 re-
dovisades möjligheterna att överföra värme från en kärnkraftan-
läggning i Haninge. Stockholms Kraftgrupp AB (SKG) som ägs av
Stockholms kommun genom AB Svarthålsforsen och Vattenfall genom-
förde 1974 en utredning som jämförde hetvattenöverföring från
Forsmark, värmeöverföring från ett kärnkraftverk i Haninge samt
ett oljeeldat alternativ.

I en utredning 1977-02-15 jämförde SKG kärnkraftvärme från en ny
anläggning på Södertörn resp Forsmark med oljeeldade alternativ.
Resultatet visade god lönsamhet^för kärnkraftalternativen i de
fall där den elproduktion som går förlorad vid värmeavtappning
ersätts med ny kärnkraft.

En förnyad utredning redovisades 1978-10-02 av Vattenfall, STOSEB
och Uppsala Kraftvärme AB. Resultatet visade sådan lönsamhet för
värmeöverföring från Forsmark att fortsatta och mer noggranna un-
dersökningar ansågs motiverade.

I energipropositionen 1978/79:115 föreslogs att möjligheten att
utföra Forsmark 3 för värmeavtappning skulle hållas öppen.

Under våren 1979 utredde statens industriverk Stor-Stockholtns
fjärrvärmeförsörjning. Närförlagda koleldade kraftvärmeverk, kol-
eldade kraftvärmeverk i Himmerfjärden samt värme från Forsmark
studerades. Vid jämförelsen mellan närförlagda kraftvärmeverk och
kraftvärmeverk i Himmerfjärden framstod alternativet med närför-
lagda verk som mest fördelaktigt. Eftersom alternativet med när-
förlagda koleldade kraftvärmeverk bedömdes ge den snabbaste
minskningen av oljeberoendet, var billigast samt medgav hand-
lingsfrihet att på 1990-talet utnyttja värme från Forsmark före-
slog industriverket att alternativets inledningsskede skulle ge-
nomföras.

Vid riksdagens behandling av energipropositionen 1979/80jl70 be-
slutades att möjligheterna att tillvarata spillvärmen från kärn-
kraftverken skulle undersökas ytterligare.

Jämfört med tidigare utredningar gäller nu andra förutsättningar
bl a vad avser antaganden om elbelastningsutveckling, bränslepri-
ser samt riksdagens beslut att kärnkraften skall avvecklas. Upp-
värmning i fjärrvärmesystem med naturgas blir avsevärt dyrare än



med tjockolja och kol. Förnybara energikällor som sol, vind och
biomassa kan endast svara för en mindre del av Stor-Stockholms
värmeförsörjning under det här seklet. Möjligheten att genomföra
en utbyggnad med närförlagda koleldade kraftvärmeverk med just de
lokaliseringar som industriverket föreslog synes begränsad. Andra
lokaliseringar har av utredningstekniska skäl inte studerats. Mot
denna bakgrund har i föreliggande rapport värme från Forsmark
jämförts med värme producerad i koleldade kraftvärmeverk i Him-
merfjärden och Lövsta.



2 BESKRIVNING AV ALTERNATIVEN

2.1 Allmänt

I föreliggande utredning jämförs möjligheterna att obasera Stock-
holmsregionens (och Uppsalas) värmeförsörjning på värme från
Forsmark (Forsmarksalternativet) med ett alternativ där värmeför-
sörjningen baseras på en utbyggnad med fossileldade produktions-
anläggningar i Stockholmsregionen (fossilalternativet).

Forsmarksalternativet utgår från att Forsmark 3 kompletteras för
fjärrvärmeproduktion medan Forsmark 1 och 2 ej berörs utan drivs
i kondensutförande. I alternativet förutsätts en värmeproduk-
tionskapacitet på 1700-2000 MW värme (MWV). Forsmark 3 utnyttjas
för värmeproduktion fram till dess kraftsituationen i Sverige
blir sådan att belastningen inte längre kan täckas av befintligt
produktionssystem och genom utbyggnad av fastbränsleeldad mot-
tryckskraft i andra delar av landet. Vid denna tidpunkt - som be-
ror på hur elbelastningen utvecklas - tas två koleldade kraftvär-
ineblock om vardera ca 500 MWe el (MWel) och 1000 MWV i drift i
Forsmark och Forsmark 3 återgår till kondensproduktion.

I Forsmarksalternativet integreras samtliga fjärrvärmesystem i
Stockholmsregionen till ett osammanhangande system som ansluts
till överföringsledningen från Forsmark. En samordnad drift av
värmesystemet är nödvändig. Värmen från Forsmark skall svara för
basenergin och de lokala produktionsanläggningarna bidrar med er-
forderlig spets och reserv. Ur reservsynpunkt är systemet välför-
sörjt då varje fjärrvärmesystem vid hetvattenledningens idrift-
tagning har en produktionskapacitet motsvarande det egna behovet
plus lokal reserv. Härigenom föreligger således en "överreserv",
som man successivt växer i när fjärrvärmeutbyggnaden fortsätter.
Genom att det hela tiden finns full lokal reserv i värmesystemen
kan Forsmarko 3 helt utnyttjas för elproduktion vid exempelvis
extrema torrår.

Fossilalternativet har beräkningsmässigt baserats på aet s k Him-
merfjärdsalternativet i SIND:s utredning om Stor-Stockholms vär-
meförsörjning från 1979. 0m fossil alternativet skall ligga till
grund för Stor-Stockholms fjärrvärmeförsörjning får alternativet
med hänsyn till anläggningarnas lokalisering senare utformas mer
i detalj. Det här studerade alternativet förutsätter en utbyggnad
med koleldade kraftvärmeblock i Himmerfjärden på södra Näslandet
i Sotkyrka och i Lövsta. Det bör understrykas att detta inte in-
nebär att SIND-utredningens alternativ med ett stort Himmer-
fjärdsverk ligger närmast till hands om Forsmarksalternativet ej
genomförs.



Till Himmerfjärden integreras fjärrvärmesystemen i Stockholms
centrala och södra delar samt Lidingö, Huddinge, Botkyrka och
Södertälje. Till Lövsta integreras Stockholms västra förorter
samt Sollentuna, Järfälla, Solna och Sundbyberg, övriga mindre
fjärrvärmesystern i bl a Nacka, Skogås, Tyresö och Haninge inte-
greras i detta alternativ ej till något större fjärrvärmesystem.

I bade Forsmarks- och fossilalternativet förutsätts en begränsad
utbyggnad med koleldade värmeverk under 1980-talet i Södertälje,
Hammarby och Värtan med en installerad kapacitet på tillsammans
800 MWV. Dessa anläggningar kommer senare att övergå till att
vara reserv och topplastanläggningar.

2.2 Forsmarksalternativet

I utredningen har två alternativ för ombyggnad av Forsmark 3 till
fjärrvärmeproduktion studerats - direktavtappning resp installa-

./. tion av en ny mottrycksturbin. I bilaga 1 redovisas översiktligt
de två alternativen.

2.2.1 Systemlösning med direktavtappning

Uppvärmningen av fjärrvärmevattnet sker i värmekondensorer med
direktreducerad färskånga från reaktorn. Hela kondensatflodet re-
nas i en kondensatrenincjsanläggning innan det förvärmes i ett
steg med färsk ånga och återförs till reaktorn. Drift med turbin-
anläggningen samtidigt med värmeproduktion är möjlig om värmeut-
taget ej överskrider 2000 MW.

./. Värmebalansen enligt bilaga 2 visar den principiella systemlös-
ningen samt flöden och temperaturer.

Vid en värmeproduktion av 2000 MWV blir elproduktionen från Fors-
rnark 3 ca 300 MWe] vilket kan jämföras med 1050 MWe1 vid full
kondensdrift. Kalkylerna har i huvudsak baserats på detta alter-
nativ.

2.2.2 Systemlösning med mottrycksturbin

Mottrycksturbinen består av en dubbelflödig högtrycksdel# och två
dubbelflödiga lågtrycksturbiner. Mellanöverhettning av lågtrycks-
ångan erfordras ej.

Uppvärmningen av fjärrvärmevattnet sker i tre steg. Hela konden-
satflödet renas i en kondensatreningsanläggning innan det för-
värms i tre steg med avtappningsånga från mottrycksturbinen och
återförs till reaktorn.



Mottrycksturbinen förutsätts dimensionerad för en värmeproduk-
tionskapacitet av 2000 MWV, vilket medför en elproduktionskapaci-
tet av ca 500 MWe-]. Den principiella utformningen påverkas ej om
fjärrvärmeproduktionskapaciteten ligger, inom interval let 1700 -
2400 MWV. Driften av kondensturbinen påverkas dock av vilken ka-
pacitet som mottrycksturbinen har. Vid det lägre värdet, 1700
MWV, kan kondensturbinen drivas samtidigt med mottrycksturbinen.
Vid mellanvärden kan viss driftberedskap upprätthållas om det an-
ses önskvärt.

./. Värmebalansen enligt bilaga 3 visar den principiella systemlös-
ningen samt flöden och temperaturer.

2.2.3 Anläggningsbeskrivning

Förläggning och anslutning av ång- och matarvattenledningar till
Forsmark 3 blir principiellt lika oavsett alternativen direktav-
tappning eller möttrycksturbin.

Den tillkommande värmeproduktionsanjäggningen förutsattes i hu-
vudsak vara komplett med avseende på hjälpsystem, men vissa sys-
tem utnyttjas gemensamt med turbinan läggningen. Här avses avgas-
reningssystemet och hjälpkylsystem. Samutnyttjning av ytterligare
system och anläggningsdelar kan ej uteslutas.

Byggnaden för den tillkommande anläggningen placeras väster om
kylvattenutloppskanalen för block 3 och parallellt med befintlig
turbinbyggnad. Placeringen framgår av bifogade situationsplan för

./. alternativ med direktavtappning, bilaga 4 och rnottrycksturbin,

./. bilaga 5. För att minska längden på ång- och matarvattenledning-
arna bör delar av vissa servipebyggnader lämna plats till förman
för den nya byggnaden med dess hjälpsystembyggnader och andra
funktioner som kommer att erfordras. Konsekvenserna av detta för
Forsmark 3-projektet har ej klarställts.

Ang- och matarvattenledningarna ansluter så nära som möjligt be-
fintliga yttre skalventiler i respektive ledning.^ Ledningarna
förläg^ges i en betongkulvert, ca 4 x 8 ni invändiga mått, som lig-
ger på taket av förbindelsegången fram till den nya byggnaden.
Betongkulverten för rörledningarna dimensioneras med hänsyn till
rörbrottskrafter, krav på strålskydd, jordbävning och eventuellt
andra säkerhetskrav.

Värmeproduktionsanläggningen förses med eget kontrollrum och egna
relä- och apparatrum. Anslutningen mellan processkommunikations-
utrustningen för det centrala kontrollrummet och det tillkommande
bikontrollrummeot blir utrymmesmäss i gt och funktionsmässigt svår
att lösa och måste utredas ingående före beslut om detaljprojek-
tering.



Fjärrvärmepumparna förutsattes placeras i separat byggnad. Fjärr-
värmerören förläggs i betongkulvert under mark inom stationsområ-
det.

2.2.4 Hetvattenöverföringen

För att överföra värme från Forsmark till Stor-Stockholm erford-
ras ett ledningssystem om totalt ca 185 km. Sträckan mellan Fors-
mark och första inmatningspunkten i Stor-Stockholm (Åkalla) blir
ca 120 km. Ledningssystemet är avsett att transportera hetvatten,
vilket medger överföring av stora värmemängder. Den föreslagna
tekniken - isolerade stålrör i bergtunnlar och betongkulvertar -
är välkänd och etablerad genom den mycket omfattande fjärrvärme-
utbyggnad som har skett och sker i landet. Det speciella med det-
ta projekt är storleken och i viss mån den för svenska förhållan-
den höga framledningstemperaturen. I dag finns i Sverige hetvat-
tenledningar med en diameter av I m i drift såväl i Stockholmsom-
rådet som i Malmöområdet. Den här föreslagna hetvattenledningen
från Forsmark blir 1,5 m i diameter vid en överförd effekt om
2000 MW och 1,4 m vid 1700 MW. Så grova hetvattenledningar finns
i dag inte i drift i Sverige, men väl utomlands. I bl a Moskva
finns sedan flera år hetvattenledningar med diameter 1,4 m i
drift. Däremot finnsoingen kända hetvattenledning som är 120 km
lång och samtidigt så grov. Några egentliga inslag av ny teknik
erfordras dock inte. Studier för att klargöra systemets drifttek-
niska egenskaper krävs dock som underlag för bl a komponentdimen-
sioneringen.

Hetvattnet uppvärms i en värmeväxlare i^Forsmark till max 160°C
innan det pumpas ner till Stockholmsområdet där det avger sitt
värme i tiotalet stora värmeväxlarterminaler för att därefter
åter pumpas till Forsmark med en temperatur av ca 65°C. Vatten-
flöde i huvudledningen blir ca 5 nw/s vid den dimensionerande
vattenhastigheten 3 m/s. Vid denna hastighet tar det ca dygn
för vattnet att transporteras från Forsmark till Stockholm. Led-
ningarna dimensioneras för ett tryck av max 25 bar. Förutom i
Forsmark och Stockholmsområdet erfordras fyra pumpstationer ut-
efter ledningen.

Mellan husens värmesystem och den radioaktiva ångkretsen i Fors-
mark finns tre barriärnivåer. Värmeväxlare - där värme överförs
mellan två medier utan att dessa är i kontakt med varandra -
finns Forsmark, i varje anslutningspunkt (terminal) i Stor-Stock-
holm (och Uppsala) samt hos varje abonnent.

Därutöver ordnas tryckhållningen i Forsmark på sådant sätt att
någon överströmning från värmeväxlarens primärsida till dess se-
kundärsidan omöjliggörs. Hetvattensystemets övriga egenskaper är
i princip inte annorlunda än i vilket stort fjärrvärmesystem som
helst.



Ett översiktligt förslag till ledningsdragning samt tvärsektioner
./. för kulvert- resp tunnelförläggning framgår av bilaga 6. Ca 1/3

av ledningen förläggs i tunnel och 2/3 i kulvert. Ledningsdrag-
ningen måste ytterligare studeras och ställning tas till bl a hu-
ruvida Uppsalas fjärrvärmesystem ska anslutas till överföringen
eller ej. Vilka sträckor som bör gå i tunnel resp kulvert bör
även studeras ytterligare med beaktande av såväl plan- och mark-
frågor och därtill hörande tillståndsfrågor som andra för led-
ningsdragningen väsentliga faktorer.

2.3 Fossil alternativet

I fossilalternativet sker basproduktionen i fossileldade '<raft-
värmeblock i Himmerffärden och Lövsta. I Himmerfjärden uppförs
två kraftvärmeblock pa vardera 380 MŴ -j och 690 MWV medan kraft-
värmeblocket i Lövsta får en effekt pa 205 MWe] och 330 MWV.

Lokalisering och utformning av anläggningarna baseras i huvudsak
på SIND-utredningens antaganden. Anläggningen i Himmerfjärden
lokaliseras till ett område på Näslandet intill SYVAB:s avlopps-
reningsverk. En hamn för fartyg upp till 70-80 000 tdW anläggs
intill kraftverksblocken liksom ett kollager med en lagringskapa-
citet på 1-1,5 miljoner ton.

Kraftvärmeblocket i Lövsta lokaliseras intill den där befintliga
anfallsförbränningsanläggningen. Kolförsörjningen förutsätts ske
med fartyg via Södertälje kanal. Fartygsstorleken begränsas av
farleden i Mälaren till 5-6 000 tdW.

Utbyggnaden av kraftvärmeblocken styrs av el- och värmebehovet.
0m elbehovet inte motiverar en idrifttagning av kraftvärmebioeken
när anläggningen behövs för värmeproduktion förutsätts att enbart
panndelen av kraftvärmeblocket installeras i en första etapp. När
elbehovet motiverar att anläggningen kompletteras installeras se-
dan turbindelen. Se vidare avsnitt 7.2.Kraftvärmeblocken i Him-
merf järden förutsätts p g a sin storlek bli utrustade med utrust-
ning för rökgasavsvavling.

Från Himmerfjärden byggs ett omfattande ledningssystem till mat-
ningspunkter i Igelsta (Södertälje), FJttja, Högdalen, Hammarby
och Vårtan där respektive fjärrvärmeområde inkopplas. Ledningsnä-

./. tets utformning framgår av bilaga 7. Ledningssystemet utformas
med dubbla rörpar för att upprätthålla en hög leveranssäkerhet.



3 FÖRUTSÄTTNINGAR

3.1 Elprognos

För att belysa elbelastningens inverkan har två prognoser an-
vänts, varvid siffrorna i alternativ 1 för 1985, 1990 och 2000
överen?stämmer med Konsekvensutredningens referensalternativ.

Alternativ 2 överensstämmer i stort sett med det högre alternati-
vet i den prognos som SIND publicerar hösten 1980. Denna prognos
bygger på förutsättningarna i 1980-års långtidsutredning, LU-80,
fram till 1985. Man har där förutsatt en snabb industriell till-
växt för att uppnå balans i Sveriges ekonomi under 1980-talet.
Detta innebär att elkonsumtionen inom industrin i denna prognos
ligger på samma nivå som i prognosen enligt alternativ 1. Det som
skiljer alternativ 2 från alternativ 1 är mängden elvärme.

SIND har även ett lägre prognosalternativ. Detta bygger på en in-
dustriell tillväxt om 2 %/lr under 1980-talet. I detta alternativ
uppnås vid full kapacitetsutnyttjande inte balans i Sveriges eko-
nomi under 1980-talet. Industrins elförbrukning b1iro1990 7 TWh
lägre än i SIND:s högre prognos. I övrigt är SIND:s låga prognos
lika med den höga.v

För tiden 1990 har SIND inte gjort någon prognos, för att räkna
med någonting förutsätts i bada fallen en ökningstakt om 2,8
TWh/år vilket motsvarar ökningstakten i alternativ 2 under 1980;
talet. I kap 10 diskuterades utfallet vid en lägre ökningstakt på
elkonsumtionen under 1990-talet. I nedastående tabell anges el-
förbrukningen (exkl överföringsförluster) i de två prognosalter-
nativen. Motsvarande produktionsbehov (elförbrukning inkl överfö-
ringsförluster) uppgår till 1990 till 138 TWh respektive 127 TWh.

1985 1990 1995 ?000

Alt 1, TWh/år 110 125 138 151
Alt 2, -"- 103 115 128 141

3.2 Värmeprognos

Fjärrvärmeprognoserna baseras på SIND-utredningens bedömningar
kompletterat med material framtaget i arbetet med den regionala
energiplanen för Storstockholm. Besparingsåtgärder i befintlig
bebyggelse har här antagits ge en besparing på drygt 20 % av vär-
mebehovet för flerfamiljshus och lokaler jämfört med i SIND-ut-
redningen antagna 14 %. Prognosen har därför jämfört med SIND-ut-
redningen räknats ner med 5 %. I följande tabell redovisas fjärr-
värmebelastningen d v s värmebehovet inklusive överföringsförlus-
ter i lokalnäten.



1990 1995 2000

STOSEB med Uppsala, TWh/år 12,9 14,0 15,2
STOSEB utan Uppsala -"- 11,3 12,4 13,6

I bilaga 8 redovisas värmebehovets fördelning på de olika fjärr-
./, värmesystemen.

3.3 Bränslepriser

Två bränsleprisprognoser behandlas, varav den ena utgör Konsek-
vensutredningens bränsleprisprognos för olja, kol och kärnbränsle
t o m år 2000 uppräknad tijl prisnivå juli 1980. Värdena extrapo-
leras till 2005 och 2010.

I den andra bränsleprisprognosen räknas för olja 25 % år 1985, 50
% år 1990 och 75 % år 2000 tillägg på Konsekvensutredningens
prognos. Efter år 2000 följer priset samma ökningstakt som Kon-
sekvensutredningen. Prognosen innebär en genomsnittlig realpris-
ökningar om ca 4,1 % per år för perioden 1980 - 2010, vilket kan
jämföras med Konsekvensutredningens prognos,o som innebär en ge-
nomsnittlig realpi;isökning om ca 2,5 % per år för samma period.
För kol räknas i oden högre bränsleprisprognosen liksom för olja
med ett tillägg på Konsekvensutredningens kolprisprognos med 25 %
år 1985, 50 % ar 1990 och 75 % år 2000, vijket innebär en genom-
snittlig realprisökning om ca 4,3 % per år för perioden 1980 -
2010. Konsekensutredningens prognos innebär en realprisökning om
ca 2,7 % per år.

För kärnbränsle räknas med Konsekvensutredningens prognos i båda
fallen, vilket innebär en genomsnittlig realprisökning om 1,7 %
per år för perioden 1980 - 2010. I bilaga 9 redovisas båda prog-
noserna i tabell- och diagramform.

3.4 Prisnivå, kalkylränta m m

Kostnaderna är beräknade i prisnivå juli 1980 och realränta 4 %
har använts. Avskrivningstiden 25 år har använts för nya produk-
tionsanläggningar. För^fjärrvärmeledningen från Forsmark antas en
avskrivningstid om 25 år. De anordningar som fordras för värmeav-
tappning från Forsmark 3 avskrives under den tid Forsmark används
för värmeproduktion.
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3.5 Utbyggnad av elproduktionen

Utbyggnad av elproduktionsanläggningar sker i första hand i form
av koleldade kraftvärmeverk. Behov av ytterligare utbyggnad för-
utsätts ske i form av kolkondensanläggningar.

Mängden koleldad kraftvärme antas uppgå till 1900 MW är 1990,
3100 MW år 2000 samt 3950 MW år 2010. Därvid förutsätts oljeeldad
kraftvärme byggas om till koleldning motsvarande 1150 MW under
perioden 1990 - 2010. Utbyggnad av kolkondensanläggningar antas i
första hand ske med enheter om 600 MW.

Vattenkraften förutsätts utbyggd till 65TOhår 1990 och vindkraf-
ten uppgår till 1 TWh år 1990 och 4 TWh år 2000.
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4 TILLSTÅND, BESLUT OCH TIDPLAN

4.1 Allmänt

I detta avsnitt ges en översiktlig beskrivning av erforderliga
tillstånd och beslut samt den tidplan som förutsatts för Fors-
marksalternativet. Vissa säkerhetsfrågor diskuteras även.

4.2 Tillstånd

Något koncessionskrav för hetvattenledningar finns ej för närva-
rande. Det bedöms dock som troligt och lämpligt att regeringen
gör en samlad bedömning av projektet med därtill hörande pröv-
ningar av plan- och markfrågor, miljöfrågor etc. Detta skulle un-
derlättas om det förslag till ändring i lagen (1978:160^ om vissa
rörledningar som togs upp i prop 1978/79:115 men som da inte an-
togs av riksdagen på nytt föreläggsoriksdagen. En övergripande
tillståndsprövning förutsätts ta ett år. Ledningsrätt och exprop-
riation (för tunn1 ar)okommer att erfordras. Marktillträde förut-
sätts dock beviljat så snabbt som möjligt och innan ersättnings-
frågorna avklarats.

Beträffande värmeproduktionsanläggningen förutsätts koncession
enligt atomenergi lagen. Behandlingen av ansökan#bedömes kunna ske
på något kortare tid än för ledningen, så att både koncessionerna
erhålles samtidigt.

För den koleldade anläggningen som senare skall ta över värmepro-
duktionen i Forsmark fordras lokaliseringstillstånd enligt $ 136
av byggnads lagen. Detta tillstånd sökes samtidigt med övriga
tillstand.

4.3 Beslutsfrågor

Genomförande av projektet kommer att kräva ett antal övergripande
oolitiska samt tekniska och ekonomiska beslut. Den preliminära
tidplanen för projektets förutsätter att beslutsprocessen funge-
rar utan störningar.

En förutsättning för tidplanen är att vissa viktiga beslut fattas
innan ett fullständigt beslutsunderlag föreligger. Riksdagens
energipolitiska beslut våren 1981 bör ange hur statsmakterna ser
på storstädernas värmeförsörjning. För att STOSEB och Forsmarks
Kraftgrupp AB (FKA) ska kunna arbeta vidare enligt föreliggande
tidplan måste riksdagen i de allmänna riktlinjerna för energipo-
litiken uttala intresse för värme från Forsmark. Projektet skulle
i så fallo genomföras under förutsättning att erforderliga till-
stånd erhålls, projekteringen visar att projektet fortfarande är
intressant, finansieringen kan ordnas samt att erforderliga be-
slut fattas i Vattenfalls styrelse och STOSEB-kommunernas full-
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mäktige. Eftersom de kommunala besluten innefattar omfattande
ekonomiska åtaganden måste riksdagens principiella ställnings-
tagande ske före dessa beslut. Vidare bör parterna ta ställning
till den principiella frågan om ägarförhållandena kring den kol-
eldade anläggningen i Forsmark. FKA och STOSEB bör därefter kunna
besluta om projekteringsetapp 2, 1982-01.
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4.4 Tidplan

En preliminär tidplan för projektets genomförande har upprättats
och framgår av nedanstående figur. Detaljerad tidplan framgår av
bilaga 10 beträffande direktavtappningsalternativet och bilaga 11
beträffande motrycksturbinsalternativet.

Fjärrvärme från Forsmark

Etapp 1 - förprojektering

Etappo2, projektering,
förfrågningshandlingår,
Droiektvärderina

Konstruktionshandlingår,
byggande och montage

Provdrift med ånga,
direktavtappning

Provdrift med ånga,
mottrycksturbin

Koncessionsbehandling
- tillstånd hetvattenledning och

ombyggnad

Lokaliseringsansökan, koleldat
kraftvärmeverk i Forsmark

Principbeslut om utbyggnad.
Villkorade avtal med entreprenö-
rer och stålrörsleverantörer.
Anslagsäskande från SV.

Beslut om utbyggnad, riksdagsbe-
slut skall föreligga. Slutliga
avtal och kontrakt tecknas med
entreprenörer och tillverkare av
utrustning.

1981 1982

04

01

08

1983

1

04

06

10

1984 1987 1988

TJ
6-9

•

12

1989

~05

I ovanstående sammanställning ingår även lokaliseringsansökan för det
koleldade kraftvärmeverket i Forsmark. Som framgår av tidplanen skulle
vid beslut om förprojektering i början av 1981 värmeproduktionsanlägg-
ningen och värmeöyerföringssystemet tidigast vara klart för provdrift
efter ca 7,5 år när det gäller direktavtappningsalternativet och ca 8
år när det gäller mottrycksturbinen.
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Dessa tider fo'rutsatter att projekteringsetapp 1 inledes i prin-
cip omgående samt att föreliggande bedömningar beträffande be-
slutsprocessen m m visar sig korrekta.

Övriga väsentliga förutsättningar redovisas och kommenteras ne-
dan.

FKA och STOSEB måste vara överens om projektets värde och ställa
erforderliga resurser till förfogande för att inleda projekte-
ringsetapp 1, 1981-01.

FKA och STOSEB måste i ett tidigt skede inleda förhandlingar
bland annat beträffande arbets- , ansvaj-s-, kostnads- och risk-
fördelning samt andra affärsmässiga frågor för projektet inklu-
sive det koleldade kraftvärmeverket.

Syftet med projekteringsetapp 1 är att ge underlag för en total
bedömning av projektets tekniska och ekonomiska genomförbarhet.
För detta krävs klarställande av väsentliga tekniska frågeställ-
ningar beträffande värmeproduktionsanläggningen. Parallellt här-
med sker en förprojektering av fjärrvärmeledningen så att de båda
anläggningsdelarna erhåller erforderlig teknisk bearbetningsgrad.

Projekteringsetapp 2, som påbörjas 1982-01, skall ge ett så tek-
niskt detaljerat underlag att en upphandling kan göras. En förut-
sättning för att etapp 2 skall kunna påbörjas är att riksdagens
energipolitiska beslut är positivt och ger ett klart uttalat stöd
för projektet.

Innan direkt anläggningsverksamhet påbörjas måste koncession för
både värmeproduktionsanläggningen och värmeöverföringssystemet
föreligga. Ansökan^ inlämnas 1982-06 resp 1982-04 och koncession
beräknas kunna erhållas 1983-04.Lokaliseringsansökan för det kol-
eldade kraftvärmeverket i Forsmark inlämnas 1982-01 och lokalise-
ringstillstånd beräknas kunna erhållas 1983-06.

För att innehålla tidplanen krävs dock bindande avtal för fjärr-
värmledningen med entreprenörer och stålrörstillyerkare redan
1982-08, dvs nästan drygt ett halvt år före koncession och ca ett
år före byggstart. Tidpunkten bestäms av att erforderliga resur-
ser skall kunna obyggas ut utan att den svenska fjärrvärmeutbygg-
naden i övrigt påverkas negativt. Detta innebär att de affärsmäs-
siga förhandlingarna mellan FKA och STOSEB måste slutföras före
1982-08. Dessförinnan måste även kummunfullmäktige i berörda kom-
muner ha tagit slutlig ställning till projektets genomförande.

Kontrakt tecknas med leverantören av värmeproduktionsanläggningen
och slutliga avtal träffas med entreprenörer och stålrörleveran-
törer för fjärrvärmeledningen 1983-10. Byggstart sker 1984-08 för
värmeproduktionsanläggningen och 1983-11 för ledningen.
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Provdrift med ånga till värmeproduktionsanläcjgningen påbörjas
1988-06 vid direktavtappningsalternativet och pågår i ca tre må-
nader. Vid mottryck.sturbinalternativet påbörjas provdrift med
angå 1988-12 och pågar i ca 6 månader.

4.5 Säkerhetsfrågor

Vid de översiktliga utredningar som har gjorts beträffande värme-
produktionsanläggningen har inget framkommit som indikerar att
ombyggnaden påverkar kärnkraftanläggningens säkerhet. Vid en
eventuell projektering kommer dock en rad analyser och utred-
ningar att behöva utföras för att visa att anlggningen även efter
ombyggnad uppfyller gällande säkerhetskrav. De tillkommande ång-
och matarvattenledningarna, reaktorns tryckregleringssystem samt
kontrollanläggningens utformning måste ägnas speciell uppmärksam-
het i detta avseende.

Konsekvenserna av ett brott på hetvattenledningen, bland annat i
närheten av kärnkraftverket, är ett annant exempel på analyser
som måste utföras i ett tidigt skede av projekteringen. Värmekon-
densorernas samt ohetvattenledningens tryckhålIningssystem måste
vidare utformas så att risken för att aktivitet kommer ut i het-
vattenledningen elimineras.

Hetvattensystemets uppbyggnad med^flera värmeväxlare (se avsnitt
2.2.4) innebär att ytterligare två barriärer finns mellan Fors-
mark och abonnenternas egna värmesystem.
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5 KOSTNADER

5.1 Forsmarksalternativet

Anläggningskostnaden för ombyggnad av Forsmark 3 till direktav-
tappningsutförande har beräknats till ca 900 Mkr exklusive ränta
under byggnadstiden. Ombyggnaden ^antas vidare kräva 6 månaders
avställning utöver revision med oåtföljande produktionsbortfall.
Därefter krävs en provdrifttid på ca 3 månader under vilken an-
läggningens tillgänglighet begränsas till 2/3 av normal tillgäng-
lighet.

För alternativet med mottrycksturbin anges anläggningskostnaden
till 1 500 Mkr exklusive icänta under byggnadstiden. Ombyggnadsti-
den bedöms också i detta alternativ till 6 månader och provdrift-
tiden antas bli ca 6 månader.

Efter provdrifttiden bedöms anläggningens drifttillgänglighet
(exklusive revision) för kondensproduktion till 83 % vilket kan
jämföras med 85 % utan ombyggnad. Siffran gäller både för direkt-
avtappningsalternativet och alternativet med mottrycksturbin.
Drifttillgängligheten (exklusive revision) för värmeproduktion
anges till 88 % yid direktavtappning och 81 % vid alternativet
med mottrycksturbin.

Värmeproduktionen bedöms öka Forsmark 3-jS fasta drift- och under-
hållskostnader med ca 20 miljoner kr/år i direktavtappningsal-
ternativet och 35 miljoner kr/år i alternativet med mottrycks-
turbinen.

Anläggningskostnaden för värmeöverföringssystemet Forsmark -
Stor-Stockholm och tillhörande integrationsledningar i Stor-
stockholm och beräknas till 3 300 miljoner kr exklusive ränta
under byggnadstiden om systemet dimensioneras för en överförd
värmeeffekt på 2 000 MW. Vid en reducering av effekten till 1700
MW sjunker anläggningskostnaden till 3 050 miljoner kr exklusive
ränta under byggnadstiden. En detaljerad kostnadskalkyl redovisas

./. i bilaga 12.

De årliga drift- och underhållskostnaderna för värmeöverförings-
systemet beräknas till 0,5 % av anläggningskostnaden utom för
pumpstationerna där den fasta driftkostnaden anges till 2 % av
anläggningskostnaden. Pumpstationema kräver vidare ca 0,4
TWhe]/är i drivenergi, vilket har lagts in som en ökning av elbe-
lastningen i Forsmarksalternativet.

I Forsmarksalternativet förutsätts att värmen från Forsmark skall
svara för basenergin och att lokala produktionsanläggningen skall
svara för topp- och reservproduktion.^Beräkningen av erforderlig
produktionskapacitet i lokalnäten utgår från att varje lokalnät
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skall förses med tillräcklig produktionskapacitet för att klara
det maximala värmebehovet vid avbrott på ledningen från Forsmark.
I Forsmarksalternativet krävs en alternativskiljande utbyggnad av
oljeeldade toppcentraler jämfört med fossilalternativet på sam-
manlagt 480 MWV. Merinvesteringen blir ca 100 miljoner kr exklu-
sive ränta under byggnadstiden.

Då elbelastningen nödvändiggör att Stockholmsregionens mottrycks-
underlag utnyttjas för kraftvärmeproduktion uppförs en koleldad
kraftvärmeanläggning bestående av 2 block på vardera 500 MWe] och
1 000 MWV i Forsmark. På grund av anläggningens storlek förut-
sätts att den utrustas med rökgasavsvavling. Anläggningskostnaden
har översiktligt uppskattats till 3 900 miljoner kr eller 3 900
kr/kWe] exklusive ränta under byggnadstiden.

Kraftvärmeblockens fasta drift- och underhållskostnad bedömsetill
totalt ca 80 miljoner kr/år. Den rörliga odrift- och underhålls-
kostnaden exklusive bränsle har baserats på schablonkostnader som
sammanställts inom CDL och anges till 2,1 öre/kWhe].

5.2 Fossil alternativet

Kostnaderna för fossil alternativet har i huvudsak baserats på de
bedömningar som gjordes i SIND:s utredning om Stor-Stockholms
värmeförsörjning 1979. För kraftvärmeblocken i Himmerfjärden räk-
nas dock med en jämfört med SIND-utredningen fördubblad enhets-
storlek. Anläggningskostnaden för två kraftvärmeblock i Himmer-
fjärden med en effekt på 380 MWei och 690 MWV anges till 3 190
miljoner kr eller 4 200 kr/kWei (exklusive ränta under byggnads-
tiden). I likhet med kraftvärmeblocken i Forsmark har härvid rök-
gasavsvaling förutsatts. För kraftvärmeblocket i Lövsta med en
effekt på 205 MWei och 330 MWV anges anläggningskostnaden till
920 miljoner kr med rökgasavsvavling och 800 miljoner kr utan
rökgasavsvavling eller 4 500 kr/kWe] resp 3900 kr/kWe-] allt räk-
nat exklusive ränta under byggnadstiden.

0m elbehovet ej motiverar en idrifttagning av kraftvärmeblocken
när anläggningar behövs för^värmeproduktion förutsätts att panna
och turbin installeras i två steg. Därvid har turbinanläggningens
specifika kostnad ansatts till 1 100 kr/kWel.

De fasta drift- och underhållskostnaderna har beräknats till:

Himmerfjärden 70 miljoner kr/år
Lövsta 25 -"-

De rörliga drift- och underhållskostnaderna exklusive bränsle för
fossilanläggningarna har baserats på schablonkostnader samman-
ställda inom CDL och anges till 2,1 öre/kWhe-| med avsvavling och
1,1 öre/kWhe] utan avsvavling.



18

Anläggningskostnaden för yärmeöverföringssystemet i fossilalter-
nativet (ledning Himmerfjärden - Vårtan och Lövsta - Solna) be-
räknas tjll 1 175 miljoner kr exklusive ränta under byggnadsti-
den. De ärliga fasta drift- och underhallskostnaderna beräknas i
likhet med Forsmarksalternativet utgående frän 0,5 % av anlägg-
ningskostnaden för ledningen och 2 % av anläggningskostnaden för
pumpstationerna. Elenergiförbrukningen i pumpstationerna uppgår
här till ca 0,1 TWhel/år.

Rörlig drift- och underhållskostnad exklusive bränsle i befintli-
ga koleldade värmeverk baseras på bedömningar inom STOSEB och an-
ges till 1,4 öre/kWhv.

5.3 Sammanställning avMnvesteringar

Utgående från ovan angivna kostnader kan# investeringarna i de
olika alternativen sammanfattas i nedanstående tabell (miljoner
kr exklusive ränta under byggnadstiden):

Överföringssystem
Ombyggnad Forsmark
- direktavtappning
- mottrycksturbin
Kraftvärmeblock
Hetvattencentraler olja
alternativskiljande

Summa

Fossil

1175

4110

5285

Alternativ
Forsmark

etapp 1 etapp 2

3300

900
(1500)

3900

100

4300 3900
(4900)
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6 KRAFTVÄRDERING

För att värdera skillnaden i elproduktionen i de studerade alter-
nativen har utbyggnadsjjjrogram för de två alternativen framtagits.
Detta har gjorts för båda elprognosalternativen. En förutsättning
har varit att i möjligaste mån erhålla samma leveranssäkerhet i
samtliga alternativ vilket innebär att behovet av el har varit
styrande för till vilken tidpunkt installation av produktionska-
pacitet har skett. Härvid har i första hand kraftvärmeverk förut-
satts bli utbyggda. Därefter har kolkondens byggts efter behov.

De utbyggnadsprogram beträffande koleldad kraftvärme och kondens
./. som detta resulterat i redovisas i bilaga 13.

I Forsmarksalternativet blir elkonsumtionen 0,3 TWh/år högre än i
fossilalternativet till följd av behovet av pumpenergi för att
transportera hetvatten från Forsmark till Stockholm.

I stadium 2010 är systemen lika med avseende på installerad kapa-
citet i form av kolkraftvärme och kolkondens i Forsmarksalterna-
tivet och fossil alternativet med mängden kolkondens är givetvis
olika vid hög och låg elprognos. Den extra produktionskapaciteten
som erfordras för' att täcka energibehovet för hetvattentranspor-
ten från Forsmark till Stockholm täcks efter det att kolkraftvär-
meverket tagits i drift i Forsmark genom större mottrycksproduk-
tion vilket möjliggörs av det större värmeunderlaget i Forsmarks-
alternativet.

Med ledning av medelårsbalanser för de olika alternativen har
skillnaden i rörliga produktionskostnader i Forsmarksalternativet
och fossilalternativet beräknats vid de förutsatta bränslepriser-

./. na. Resultatet härav redovisas i bilaga 14.oTill de rörliga kost-
naderna har även räknats kostnaden för 6 månaders extra avställ-
ning av Forsmark 3 (87-12-01—88-05-31) samt värdet av den för-
sämring av tillgängligheten (från 83 till 5656) som förutses under
de närmaste följande 3 månaderna. Hänsyn har härvid tagits till
den besparing i form av minskad kärnbränsleförbrukning som erhål-
les under denna tid.

Kostnaden för den elproduktion som bortfaller vid värmeavtappning
i Forsmark sammansätts av skillnaden i rörlig kostnad samt adde-
ras skillnaden i fast årskostnad för de utbyggnadsprogram som
jämförs. Härtill kommer skillnaden i kostnader för överföring av
elkraft. Utbyggnad av kraftvärme i Forsmark kräver överföringska-
pacitet motsvarande en ytterligare 400 kV ledning Forsmark -
Stockholm med erforderliga anslutningar. Samtliga resultat redo-

./. visas i bilaga 15.
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7 RESULTAT

7.1 Allmänt

Den totala lönsamheten har beräknats genom att kostnaden för att
tillgodose en i båda alternativ lika stor värmebelastning framta-
gits. Resultatet redovisas som en totalekonomisk differenskostnad
och innefattar skillnader i investeringar, årliga driftkostnader
inklusive bränsle samt kostnader i kraftsystemet. Ställning har
ej tagits till hur vinster eller förluster skall fördelas mellan
el- och yärmesidan. Kostnader som är lika i de båda alternativen
exempelvis kostnader för lokal värmedistribution beaktas ej.

Kalkylperioden omfattar 1988 - 2010 och resultatet har samman-
ställts till ett nuvärde^diskonterat till 1988. Vid nuvärdesbe-
räkningarna har restvärden för de olika produktionsanläggningarna
och hetvattenledningarna beräknats utgående från antagandet om en
linjär avskrivning med 25 års avskrivningstid. För investeringar-
na i Forsmark 3 för att möjliggöra värmeavtappning har dock rest-
värdet satts till 0.

7.2 Värmebalanser

ombyggnadsprogrammet för kraftvärmeanläggningarna har som tidi-
gare redovisats styrts av både behovet i regionens värmesystem
och landets elsystem. De två elprognoser som använts ger därför
två olika utbyggnadsprogram. I den låga elprognosen utnyttjas
Forsmark för värmeproduktion fram till 1998 och i den höga prog-
nosen fram till 1994. I fossilalternativet färdigställs kolkraft-
värmeblocken 1997 - 1999 vid den låga prognosen och 1993 - 1995 i
den höga elprognosen. Det detaljerade utbyggnadsprogrammet fram-

./. går av bilaga 16.

Utgående från utbyggnadsprogrammet har värmebalansen för åren
1988 - 2010 beräknats. Av regionens totala fjärrvärmebehov som
1990 uppgår till ca 13 TWhv hämtas ca 9,5 TWh från Forsmark i
Forsmarksalternativet. Fullständiga värmebalanser redovisas i bi-

./. laga 17.

7.3 Ekonomiskt utfall

Det ekonomiska utfallet påverkas av antaganden om elprognos och
bränsleprisprognos. I nedanstående sammanställning har med ut-
gångspunkt från investeringarna enligt kapitel 5 och med hänsyn
till restvärden enligt 7.1 till 1988 diskonterade alternativskil-
jande kostnader vid den låga elprognosen framtagits (Gkr):
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Alternativ
fossil Forsmark Differens

Diskonterade
investeringar 3,6 6,6 ./. 3,0
- överföringssystem (1,1) (3,5)
- KVV-block och hvp (2,5) (2,1)
- Forsmark (1.0)

Drift o underh fast 1,3 1,3
Drift o underh rörlig 3,9 2,7 1,2
Bränsle 19,9-32,1 13,3-21,9 6,6-10,2
Elproduktionsbortfail .7.3,4-4,3

Summa merkostnad for fosailalternativet Gkr 1,4-4,1
Genomsnittlig årskostnad Mkr/år 95-285

Vid den låga elprognosen ger alltså Forsmarksalternativet en till
1988 diskonterad mindrekostnad på 1,4 miljarder kr jämfört med
fossilalternativet vid konsekvensutredningens obränsleprisprognos
och en till 1988 diskonterad mindrekostnaa på 4,1 miljarder kr
vid den högre bränsleprisprognosen.

Vid motsvarande sammanställning för den höga elprognosen erhålls
följande till 1988 diskonterade alternativskiljande kostnader
(Gkr):

Alternativ
fossil Forsmark Differens

Diskonterade
investeringar 4,6 7,5 ./.2,9
- överföringssystem (1,1) (3,5)
- KVV-block och hvp (3,5) (3,0)
- Forsmark (1,0)

Drift o uhåll fast 1,6 1,5 0,1
Drift o uhåll rörlig 3,7 3,2 0,5
Bränsle 20,0-32,2 15,9-26,1 4,1-6,1
Elproduktionsbortfali .Z.3.6-4.7

Summa merkostnad för Forsmark|alternativet Gkr 1,8-0,9
Genomsnittlig årskostnad Mkr/år 125-60

Vid den höga elprognosen ger alltså fossil alternativet en till
1988 diskonterad mindrekostnad på 1,8 miljarder kr vid konsek-
vensutredningens bränsleprisprognos och en till 1988 diskonterad
mindrekostnad på 0,9 miljarder kr vid den högre bränsleprisprog-
nosen.

Resultatet kan även åskådliggöras i nedanstående figur som visar
det ekonomiska utfallet som funktion av genomsnittligt kolpris
för perioden 1988-2010 vid den höga och låga elprognosen.
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Det ekonomiska ut fa l let som funktion av elbelastningen 1990 redo-
visas i nedanstående f igur. I figuren har markerats SINDs två
prognoser för 1990 samt konsekvensutredningens prognos.
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Det ekonomiska utfallet påverkas av om den i utredningen förut-
satta tidplanen med idrifttagning av värmeöverföringen från Fors-
mark 1988 kan innehållas. En översiktlig bedömning visar att en
försening av idrifttagningen med ett ar försämrar resultatet med
0,4-0,6 miljarder kr diskonterat till 1988 vid den låga elprogno-
sen och med 0,2-0,3 miljarder kr diskonterat till 1988 vid den
höga elprognosen. Vid den låga elprognosen minskar Forsmarksal-
ternativets till år 1988 diskonterade mervärde till 1,0 miljarder
vid konsekvensutredningens bränslepriser och till 3,5 miljarder
vid de högre bränslepriserna. Vid den höga elprognosen ökar fos-
sil alternativets till år 1988 diskonterade mervärde till 2,0 mil-
jarder vid konsekvensutredningens bränslepriser och till 1,2 mil-
jarder vid de högre bränslepriserna.

* ..
7.4 Bränsleförbrukning

Kol- och oljeförbrukningen för fjärrvärmeproduktion i Stockholms-
och Uppsalaregionen under perioden 1988-2010 framgår av nedanstå-
ende sammanställning.

Lag elprognos
kol milj ton
olja -"-

Hög elprognos
kol milj ton
olja -"-

Värmeöverföringen från Forsmark minskar alltså fossilbränsleför-
brukningen för uppvärmning med totalt ca 8 miljoner ton kol och 3
miljoner ton olja vid den låga elprognosen och med ca 2 miljoner
ton kol och 3 miljoner ton olja vid den höga elprognosen. 0m man
tar hänsyn till den ökade bränsleförbrukningen i kraftsystemet
för att ersätta den bortfallande elproduktionen i Forsmark uppgår
bränslevinsten netto till ca 6 miljoner ton kol och 2 miljoner
ton olja vid den låga elprognosen och till ca 2 miljoner ton olja
vid den höga elprognosen medan kolförbrukningen där ökar med ca 1
miljon ton. Som jämförelse kan nämnas att Sveriges oljeimport
1979 uppgick till ca 28 miljoner ton.

Alternativ
Fossil Forsmark

37,1
5,8

36,7
6,0

28,7
2,7

34,9
2,6

Differens

8,4
3,1

1,8
3,4
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C MILJÖFRÅGOR

Vid SIND:s utredning om Stor-Stockholms fjärryärmeförsörjning
(1979) berördes även översiktligt miljöpåverkan för de behandlade
värmeförsörjningsalternativen.

Till en början konstaterades att man far en allmän miljöförbätt-
ring i Stor-Stockholmsregionen vid införande av fjärrvärme, obe-
roende av försörjningalternativ.

Utsläppen av miljöstörande ämnen i Stockholmsregionen var mindre
i Forsmarksalternativet än i fossilalternativen och det ansågs
därför vara att föredra ur miljösynpunkt.

De två kolalternativen, det decentraliserade referensaItemativet
och^alternativet med ett större kraftvärmeverk vid Himmerfjärden
ansågs ungefär miljömässigt likvärdiga med en sannolik preferens
för Himinerfjärdsalternativet.

Ueo i föreliggande utredning studerade alternativen skiljer sig
från de i SIND-utredningen genom att försörjningen med kärnkraft-
värme är tidsbegränsad.

Före ledningens idrifttagning har de två alternativen så små
skillnader att de måste betraktas som helt likvärdiga miljömäs-
sigt.

Under den tid då ledningen överför kärnkraftvärme gäller i stort
de bedömningar som gjordes i SIND-utredningen dvs att Forsmarks-
alternativet är miljömässigt överlägset för Stor-Stockholm.

Skillnaden i elproduktion i Forsmark måste dock kompenseras med
annan kraftproduktion, huvudsakligen fossilt mottryck i befintli-
ga oljeeldade och nya koleldade anläggningar i olika tätorter.
Den bränslemängd som erfordras härför och därmed utsläppen av
miljöstörande ämnen är dock vilket visas i tabellen i avsnitt 7.4
lägre än den mängd bränsle som i fossilalternativet erfordras för
att i hetvattencentraler producera värme motsvarande Forsmarks-
överföringen.

Da kärnkraftvärmeproduktionen upphör i Forsmark tas värmeproduk-
tion över av koleldade mottrycksaggregat placerade invid kärn-
kraftverket. Denna placering bör miljömässigt vara gynnsammare^än
Himmerfjärden och Lövsta som utgör jämförelsealternativ. Avstån-
det till tätorter är större och enligt preliminära uppgifter från
naturvårdsverket är försurningsproblemen mindre för Forsmarkslä-
get. Förlusterna genom den långa överföringen medför dock i prin-
cip att något större bränslemängd måste tillföras till en anlägg-
ning i Forsmark jämfört med motsvarande anläggning närmare Stock-
holm. Transporter av bränsle, aska och eventuellt kalk och avfall
i samband med rökgasavsvavling, bör vara mindre störande i Fors-
mark.
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En ytterligare faktor till Forsmarks fördel är att de koleldade
enheterna är större och byggs senare än i jämförelsealternativet
varför en mer utvecklad reningsteknik eventuellt kan komma till
användning.

I samband med idrifttagningen av de koleldade kraftvärmeblocken i
Forsmark måste en förstärkning av överföringskapaciteten motsva-
rande en ny 400 kV-ledning frän Forsmark till Stockholmsregionen
genomföras. Även i fossilalternativet måste nya 400 kV-ledningar
uppföras för att ansluta kraftvärmeblocken till stamnätet. Led-
ningarna blir dock i detta alternativ betydligt kortare och på-
verkan på miljön mindre än i Forsmarksalternativet.

Fjärrvärmeledningens miljöpåverkan bedöms som liten. En viss upp-
värmning av markytan ovanför den kulvertförlagda delen av led-
ningen kan erhållas. I miljömässigt känsliga partier kan dock
ledningen förläggas i tunnel. Under byggnadstiden kan vissa stör-
ningar uppkomma bl a i samband med borttransporter av bergmassor
från tunnelpartierna.

Kolförbrukningen i förutsatta krafcvärmeblock motsvarar en för-
bränningseffekt i pannan om ca 600 - 1700 MW. För så stora enhe-
ter utgör kolpulvereldning i dag den enda kommersiellt utprovade
tekniken. 0m enheterna utrustas för stegvis förbränning, avsvav-
ling av rökgasen och höggradig stoftavskiljning samt om#man stal;
ler vissa krav på kolkvalitet kommer anläggningens påverkan på
miljön att bli liten och betydligt mindre än den milöpåverkan som
Sveriges förra kolepok gav upphov till.

Erforderlig teknik finns i stort sett utvecklad men för en del
metoder t ex aysvavling av rökgaser krävs en mognadsperiod av
5-10 år innan för svenska förhållanden lämpliga metoder kan fin-
nas tillgängliga.

Försök pågår med att utveckla än mer avancerad teknik för kolan-
vändning. Det gäller bl a förbränning i svävbädd (FBC) förgasning
(Lurgi m fl), inblandning av kol i olja (COM) och förvätskning
med rening. I da båda sistnämndaofallen avses användning i olje-
pannor. Vissa erfarenhet tyder på svårigheter för COM vid mer än
20 % kol. Förvätskade kol torde bli för dyra för kraftverksdrift
i stor skala. I stor skala drivs Lurgi-processen för bensinfram-
ställning i Sydafrika.

Svävbädd provas för närvarande för relativt små enhetseffekter i
demonstrationsanläggningar på 1-80 MW. De flesta anläggningarna
arbetar under atmosfärstryck. Sannolikt kommer tekniken snart att
vara kommersiell för mindre anläggningar typ hetvattenpannor, me-
dan stora anläggningar av denna typ ligtjer längre fram i tiden.
Fördelar med svävbädd är att svavel frän bränslet kan bindas i
bädden och halten kväveoxider minskar genom låg förbränningstem-
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peratur. För stora anläggningar kanten trycksatt svävbädd vara en
framtida möjlighet. Utveckling pågår i flera länder. Trycksätt-
ningen kan ske med en gasturbin.

Ett intressant koncept har presenterats av STAL-LAVAL, där flera
trycksatta bäddar tillsammans tar ca 500 MW kol för en gasturbin
i kombination med en äldre ångturbin i ett amerikanskt kraftverk.
Om projektet blir framgångsrikt kan tekniken ge kraftvärmeblock
med nuo aktuell effekt. Kommersiellt beslutsunderlag dröjer dock
flera år.

Sammanfattningsvis kan konstateras att luftmiljön i Stor-Stock-
holm kommer att förbättras genom utbyggnad av fjärrvärmen obe-
roende av vilket försörjnjngsalternativ man väljer. Forsmarksal-
ternativet har dock klara miljömässiga fördelar genom att den un-
der tidsperioden 1990-2010 sammanlagt förbrända bränslemängden
minskar och att en ostor del av förbränningen sker längre från
tätorter. Givetvis måste den i Forsmark producerade energin över-
föras till Stockholmsområdet vilket kan innebära visst miljöin-
trång.
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9 FINANSIERING

En hetvatten ledning från Forsmark till Stockholm och anläggning-
arna i Forsmark exklusive de senare tillkommande koleldade kraft-
värmeblocken har kostnadberäknats till 5,6 miljarder kronor.Bygg-
tiden för ledningen beräknas till 54 månader. Behov av investe-
ringsmedel föreligger således under ca 5 år.

För hetvattenledningen, anordningen för värmeavtappning i Fors-
mark samt de koleldade kraftvärmeblocken kan olika ägarkonstella-
tioner tänkas.

Bl a den politiska situationen beträffande kärnkraften medförde
att kreditmarknaden fr o m hösten 1976 kom att ställa krav på
delägarborgen då Forsmarksbolagets anlägqninqar skulle finansie-
ras. Tidiqare utb.yqqnad av kärnkraften i Sveriqe finansierades
med anläqqninqarna som säkerhet. Huruvida kreditmarknaden nu ef-
ter folkomröstningen kommer att kräva borqen vid finansierinq av
en hetvattenledning är svårt at bedöma. Förutom de politiska för-
hållandena kan projektets karaktär av pilotprojekt medföra att
kreditmarknaden kräver borqenåtaqanden av deläqarna.

Finansieringsformen bör bli i princip likartad oavsett vilket
äqarförhållande som väljs. Förutsatt att kreditmarknaden^mellan
olika äqaralternativ. I de fall Forsmark inqår som äqare får sta-
ten teckna borqen qenom Vattenfall till sin andel.

I samtliga alternativ bör det finnas^möjlighet att erhålla svens-
ka obligationslån och/eller utlandslån till 70 - 75 % av investe-
rinqen. Det belopp som ligger på toppen, ca 1,5 miljarder kronor,
kan finansieras qenom äqartillskott som i sin tur till en del kan
utqöras av lånade medel.

För kommunerna exklusive Stockholm bör deras oandel av resterande
25 - 30 % kunna täckas med de s k fjärrvärmelånen. För Stockholms
del bör en del av deras andel av de resterande 25 - 30 % täckas
på samma sätt som sker för Stockholms övriqa investerinqar.

För de icke kommunala delägarna i Forsmarksbolaqet torde viss del
av deras andel av resterande 25 - 30 % kunna täckas qenom lånade
medel.
I alternativet med ett kommunalt bolag som ägare till ledninqen
skulle finansieringen kunna ordnas på följande sätt

70 - 75 * Obligationslån
25 - 30 % Ägartillskott

- Kommunerna exklusive^Stocknolm: Fjärrvärmelån
- Stockholms kommun: Lan

Eqna medel

Lånen bör kunna få samma räntevillkor som de_s k fjärrvärmelånen.
Om beslut fattas och om lokaliserinqstillstånd erhålles för ett
koleldat kraftvärmeverk i Forsmark bör lånen kunna få samma amor-
teringstid som fjärrvärmelånen eller andra lånqa obliqationslån.



10. ÖVERVÄGANDEN OCH FÖRSLAG

Beroendet av importerad olja för Stockholms värme- '
försörjning måste minskas. Förutom att oljan är
försörjningsmässigt osäker är den dyr. Ständiga
oljeprisstegringar medför stora kostnadsökningar
för bl a hyresgäster och villaägare. Storstockholms
fjärrvärmeförsörjning måste i framtiden baseras
på andra alternativ än olja.

Uppvärmning i fjärrvärmesystem med naturgas blir
dyrare än med olja eftersom oljebaserad fjärrvärme
använder tung eldningsolja och naturgasen på den
internationella marknaden numera prissättes i
huvudsak som lätt eldningsolja eller råolja. Om
naturgas används direkt för uppvärmning av Stor-
stockholm undandras landets största sammanhängan-
de underlag för elproduktion i kraftvärmeverk.
För att kunna avveckla kärnkraften utan större ut-
byggnad av kolkondens än nödvändigt är det ange-
läget att fjärrvärmen expanderar så att stora
sammanhängande fjärrvärmesystem som kan användas
som underlag för mottrycksproduktion erhålles.
Elproduktion grundad på naturgas blir orimligt
dyn och är för övrigt under avveckling i de länder,
utom vissa OPEC-länder, där man har sådan elpro-
duktion.

Förnybara energikällor som sol, vind och biomassa
torde endast svara för en mindre del av Storstock-
holms värmeförsörjning under innevarande sekel.
Därför finns enligt nuvarande bedömningar endast
två möjligheter för Storstockholms huvudsakliga
vfjärrvärmeförsörjning, nämligen värme från Fors-
mark eller koleldade anläggningar i Storstock-
holmsregionen .

Forsmarksalternativet innebär att Forsmark 3 an-
vänds för både el och värmeproduktion från år 1988.
Då elbehovet når en sådan nivå att det inte kan
täckas med befintliga produktionsresurser, nya
fastbränsleeldade kraftvärmeverk och mottrycksan-
läggningar utanför Stockholm-Uppsalaregionen samt
vattenkraftstationer tas ett koleldat kraftvärme-
verk med två block om vardera ca 500 MWe och 1000
MWV i drift i Forsmark. Det i föreliggande utredning
studerade fossilalternativet innebär att koleldade
kraftvärmeverk byggs i Himmerfjärden och Lövsta.
Fossilalternativet kan emellertid vad avser lokali-
seringarna utformas på flera sätt utan att ekonomin
påverkas på något avgörande sätt. Det bör under-
strykas att Himmerfjärdsalternauivet endast valts
av utredningstekniska skäl. Om Forsmarksprojektet
ej kommer till stånd måste Stockholmsregionens
fossilalternativ studeras.



De väsentliga faktorerna för bedömning av om Fors-
marksalternativet eller fossilalternativet bör
väljas är genomförbarhet, lönsamhet, miljö, för-
sörjningstrygghet och framtida flexibilitet.

Båda alternativen bedöms vara tekniskt genomför-
bara. Ombyggnaden av Forsmark 3 till värmeavtapp-
ning utformas så att reaktorsäkerheten inte påver-
kas. Fjärrvärmeledningen från Forsmark till Stock-
holm blir även för internationella förhållanden
lång, men de tekniska problemen bedöms möjliga
att bemästra. Utbyggnad av koleldade anläggningar
i Stockholmsregionen kan inte anses medföra större
problem än utbyggnad av fastbränsleeldade anlägg-
ningar i andra storstadsområden som Göteborgs- och
Malmöregionen.

Alternativens relativa lönsamhet är framför allt
beroende av elbelastningens och bränsleprisernas
utveckling^ samt Forsmarksalternativets idrifttag-
ningstidpunkt. I utredningen har lönsamheten där-
för studerats vid två elprognoser och två bränsle-
prisutvecklingar. Även utbyggnaden av elproduk-
tionssystemet under den närmaste 15-årsperioden
påverkar alternativens relativa lönsamhet.

Vid den låga elprognosen, 115 TWh i slutlig an-
vändning år 1990 och därefter en tillväxt på ca
2,5, TWh per år, är Forsmarksalternativet lönsamma-
re än fossilalternativet. Forsmark 3 kan i detta
fall utnyttjas för värmeavtappning t o nj driftåret
1997/98, dvs i ca 10 år. Till år 1988 diskonterat
mervärde blir 1,4 miljarder kr vid bränslepriser
enligt konsekvensutredningen och 4,1 miljarder kr
vid de högre bränslepriserna.

Vid den höga elprognosen, 125 TWh i slutlig använd-
ning år 1990 och därefter en tillväxt på ca 2,5 TWh
per år, är fossilalternativet lönsammare än Fors-
marksalternativet. Forsmark 3 utnyttjas för värme-
avtappning t o m driftåret 1993/94, dvs i ca 6 år.
Till år 1988 diskonterat mervärde blir lf8 miljar-
der vid bränslepriser enligt konsekvensutredningen
och 0,9 miljarder vid de högre bränslepriserna.

Elbelastningens utveckling är inte oberoende av
bränsleprisernas utveckling. Höga priser på framför
allt olja torde medföra en ökad övergång från olja
till el inom uppvärmningssektorn och inom industrin.
Höga bränslepriser innebär dock samtidigt en ökad
benägenhet att genomföra energisparåtgärder och en
långsammare ekonomisk utveckling vilket dämpar be-
lastningsutvecklingen. Sammantaget är det dock
sannolikt att elkonsumtionsutvecklingen blir högre
med höga bränslepriser.



Elanvändningens nivå under 1980-talet kommer även
att påverkas om de förslag som har lagts fram
av elanvändningskommittén (ELAK) i betänkandet
(Ds I 1980:22) El och Olja genomförs! ELAK har
bedömt att en elanvändningsnivå år 1990 på ca 125
TWh är samhällsekonomiskt motiverad för att er-
sätta olja för uppvärmning. Även projekt som t
Forsmarksalternativet, vilket innebär ett bortfall
av elproduktion, medför en betydande besparing av
olja och kol och kan därför samhällsekonomiskt
motivera en sänkning av elanvändningsnivån.

Vid en slutlig elanvändning år 1990 på ca 125 TWh
och en tillkommande elvärme på 3 TWh i nya hus
under 1980-talet kan ELAK:s förslag till oljeer-
sättande elanvändning genomföras med 13 resp 20
TWh om industrins elbehov utvecklar sig enligt
SINDS:s högre resp lägre alternativ. Värmeavtapp-
ning i Forsmark skulle med oförändrad produktions-
apparat på* elsidan i landet sänka möjlig elanvänd-
ning till ca 122 TWh och därmed den oljeersättande
elanvädningen med 3 TWh till 10 resp 17 TWh. Detta
visar att det finns utrymme för att genomföra både
ELAK:S förslag och Forsmarksalternativet.

Värmeavtappningen i Forsmark blir därmed mera en
fråga om elbelastningens utveckling på 1990-talet.
Belastningsutvecklingen kan i detta tidsperspektiv
påverkas av olika styrmedel. Vid en lägre belast-
ningsutveckling på 1990-talet än vad som räknats
med i föreliggande kalkyler (2,5 TWh/år) torde
Forsmarksalternativet bli lönsamt relativt fossil-
alternativet även vid en elanvändningsnivå år 1990
på ca 125 TWh. Forsmark 3 kan dock som längst an-
vändas för värmeavtappning fram till dess kärnkraft-
avvecklingen inleds.

I utredningen hr förutsatts att landets elproduk-
tionssystem kan byggas ut under den tid som Fors-
mark 3 används för värmeavtappning. Det har räknats
med att kraftvärmeverken kan byggas ut från nuva-
rande produktionsförmåga om ca 11 TWh till 20 TWh
samt att vattenkraftverken kan byggas ut med ca 3
TWh till 65 TWh. En förutsättning härför är att
erforderliga tillstånd kan erhållas. Om kraftvärme-
verken och vattenkraften inte kan byggas ut och ge
den produktion som förutsätts försämras Forsmarks-
alternativets lönsamhet. I utredningen har också
antagits att Ringhals och Barsebäck inte byggs om
för värmeavtappning. Om så skulle ske minskas den
tid under vilken Forsmark 3 bör användas för värme-
avtappnxng med 1 år vid i utredningen förutsatt
ökning av elkonsumtionen.

Som tidigare visats påverkas Forsmarksalternativets
lönsamhet av prisutvecklingen på fossila bränslen.
Bedömer man att de framtida realpriserna på olja



och kol kommer att höjas kraftigt framstår värme
från Forsmark som ett fördelaktigt alternativ.
Alternativets ekonomi blir bättre ju snabbare
bränslepriserna stiger. Detta förutsätter att
tidplanen kan innehållas vilket innefattar vissa
beslut inom den närmaste tiden och att arbetet
med projektet kan starta utan dröjsmål. Ett genom-
förande av projektet kan därmed få strategisk be-
tydelse för Sveriges energiförsörjning och be-
talningsbalans .

Idrifttagningstidpunktensbetydelse för Forsmarks-
alternativet belyses genom att - med samma förut-
sättningar som ovan - ett års försening innebär en
försämrad lönsamhet med 0,4 - 0,6 miljarder kr vid
den låga elprognosen och en ökad förlust med 0,2-
0,3 miljarder kr vid den höga elprognosen.

Forsmarksalternativet medför både för Stockholms-
regionen och för landet totalt en förbättrad miljö
genom en mindre sammanlagd förbränd bränslemängd
under den period som Forsmark 3 används för värme-
avtappning. Under den period när Forsmark 3 ej
längre används för värmeavtappning är den totala
användningen av fossila och andra bränslen i
huvudsak lika i de bägge alternativen. I Forsmarks-
alternativet sker en del av förbränningen av fossi-
la bränslen för Stockholms värme- och elförsörjning
längre från tätorter vilket medför en förbättrad
miljö. Lokaliseringen av kraftvärmeverket till
Forsmark medför ökade miljöintrång p g a längre
transportavstånd för producerad energi. Sammantaget
är dock Forsmarksalternativet att föredra ur miljö-
synpunkt .

Både Forsmarks- och fossilalternativet innebär en
kraftigt ökad försörjningstrygghet jämfört med
dagslägets stora oljeberoende. Forsmarksalternati-
vet ger dock en en bättre försörjningstrygghet än
fossilalternativet genom att mängden importerat
bränsle minskar samt att det kvarstående oljebe-
roendet blir något lägre än i fossilalternativet.
Värmeavtappningen från Forsmark innebär inte någon
ökad uranförbrukning jämfört med kondensdrift
utan ett utnyttjande av uranbränslet med högre verk-
ningsgrad. Den lägre elproduktionen i Forsmark er-
sätts av el producerad i kraftvärmeverk med hög
verkningsgrad.

Sveriges ekonomi lider av ett betydande underskott
i bytesbalansen. 1980 års långtidsutredning anger
enligt vad som erfarits ökade industriinvestering-
ar och ökad export som en väg att nå balans. På
senare tid har från olika håll framförts att ett
annat alternativ kan vara att minska importen och
då framför allt oljeimporten. Som angetts ovan
skulle Forsmarksalternativet bidra till detta på
ett avsevärt sätt under den tid värmeavtappningen
från Forsmark 3 äger rum.



Utredningen har utförts av STOSEB och Vattenfall.
FKA har fortlöpande följt utredningsarbetet.

Forsmarksalternativet innebär totalt större investe-
ringar än fossilalternativet och därmed större
uppgifter och större stimulans för svensk industri.

STOSEB har genom sina medlemskommuner ansvaret
för Storstockholms energiförsörjning. Värmeför-
sörjningen är för närvarande i mycket stor ut-
sträckning baserad på oljeprodukter. En mycket
angelägen uppgift för STOSEB är därför att för-
bättra försörjningstryggheten inom uppvärmnings-
sektorn. Mot bakgrund härav och med hänsyn till
de framkomna utredningsresultaten och särskilt
erfarenheterna av 1970-talets kraftiga oljepris-
stegringar samt STOSEB:s bedömning av den framti-
da prisutvecklingen på olja och kol vill STOSEB
genom förhandlingar med berörda intressenter slut-
ligt pröva» alternativets genomförbarhet.

Vattenfall är beredd att medverka till att STOSEB
kan genomföra Forsmarksalternativet. Detta får
dock inte medföra att Vattenfalls möjligheter att
försörja sina abonnenter med el till lägsta möj-
liga kostnad försämras eftersom Vattenfall har
ett ansvar för landets elförsörjning och speciellt
för elförsörjningen för egna kunder.

Mot bakgrund av föreliggande utredningsresultat
anser sålunda Vattenfall och STOSEB att förhand-
lingar med sikte på att genomföra projektet snarast
bör inledas mellan ägarna av Forsmarksanläggningen -
- Forsmarks Kraftgrupp AB - och STOSEB.

Stockholm 1980-11-25

Statens Vattenfallsverk

Wikström C Lindroth
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Kärnreaktor Angturbin Generator

Elenergi

Fjärrvärmevatten

Värmeväxlare

Principlösning - direktavtappninnsalternativet
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Kärnreaktor

Kondensturbin Generator

F.iärrvåVmevatten

Värmeväxlare

Pr inc ip lösning - a l t e r n a t i v e t med mottrycksturbin
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TEXTPLANSCH 1 .
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TEXTPLANSCH 3

e-

DIM B
m

H
m

hl
m

h2
rn

1500

1400

800

600

400

3,8

3,6

2,3

1,9

1,5

2,1

2,0

1,3

1,2

0,8

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0-1,5

0-1,5

0-1,0

0-0,7

0-0,5
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TEXTPLANSCH 1 •
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TEXTPLAMSCH 2
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f

(N

x; s

\ •

DIM B
m

b1
m

H
m

hi
m

h2
m

Area
m2

2 rörpar 0 1000 6,0

2 - " - 0 1200 6,5

1 - " - 0 1000 3,9

1 _H_ 0 i1Oo 4,1

3,6

3,8

4,3

4,8

3,9

4,3

3,4

3,8

3,3

3,6

0,9

1,0

0,6

0,7

24,6

29,4

14,2

16,4



f Bilaga 8

Fjärrvärmeprognos (MW)

Område

1 Uppsala
2 Stockholm V
3 Sollentuna
4 Järfälla
5 Solna/Sundbyberg
6 Bromma
7 Stockholms C
8 Lidingö
9 Mårtensdal
10 Högdalen
11 Stockholm SV
12 Södertörn
13 Södertälje
14 Skogäs
15 Nacka
16 Tyresö
17 Haninge

Totalt

Forsmarksalternativet '

Forsmark m Uppsala
(1-17)
Forsmark u Uppsala
(2-17)

Fossil alternativet

Lövsta (2-6)
Himmerfjärden (7-13)

1990

585
385
70
135
440
0

1195
75

465
205
70
485 *
315
45
55
60

175

4760

4760

4175

1030
2810

2000

595
3ÖU
65
130
430
200

1240
85

835
240
160
540
355
45
95
65
180

5640

5640

5045

1205
3455



BRSNSLEPRISPROGNOSER. PENNINGVÄRDE 1980 (K = 570)

1. BR8NSLEPRISPROGNOS ENL. KU

EO5LS
Realprisökning

1980 1985 1990

19,5 22,9 25,6
3,3 2,3 «-

Kol 11,8 13,7 15,8
Realprisökning 3,0 2,9 -«-

Kärnbränsle
Realprisökning

3,9 4,6
3,4 <-

4,9

1995

28,9
•2,4

2000

32,6

17,9 20,4
2,5

5,2 5,6
1,3

2005

36,8

23,1

6,0

2010

41,5 kr/GJ
— • %/år

26,1 kr/GJ
— • %/år

6,4 öre/kWh
-*- %/år e

2. HÖG BRSNSLEPRISPROGNOS

1980 1985 1990

EO5LS 19,5 28,6 38,4
Realprisökning 8,0 6,1 +-

Kol 11,8 17,1 23,7
Realprisökning 7,7 6,7 «-

1995

46,7
- 4,0

29,1
- 4,2

2000

57,1
—•• •#—

35,7
—»- •*—

2005

61,3
- 1,5
38,4
- 1,5

2010

66,0 kr/GJ
-*- %/år
41,4 kr/GJ

-*• % / å r

Priset för kol och olja avser pris i svensk djuphamn.

Kärnbränslepriset avser den rörliga bränslekostnaden exkl drift- och underhållskostnad i en kondens-
anläggning.
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70
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UTREDNINGEN OM FORSMARKSVÄRME
Pris för tung eldningsolja Eo5LS och kol

Fast penningvärde 1980(K-570)

1980 1990

SKE-Göt/BF 100917

2000 2010 år

Ritnr (4-412713)3-4784
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öre/kWh

UTREDNINGEN OM FORSMARKSVARME
Kärnbränslepris

Fast penningvärde 1980, K-570

1980 1990 2000 2010 är

SKE- Göl/GLn78 0905 Ritnr 4-4126
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STOSEB

VÄRMEÖVERFÖRING FORSMARK-STORSTOCKHOLM

ANLÄGGNINGSKOSTNADER ENLIGT SIND-UTREDNINGEN 1979:4 INDEXUPPRÄKNAD

TILL KOSTNADSNIVÅ JULI 1980

Ledningar

35000 m kulvert å 13,3 kkr/m 465,5
12000 m " å 15,2 " 182,4
23500 m tunnel å 15,6 366,6

2300 m kulvert ä 4,5 kkr/m 10,4

UEE5ala-Aka1la

27500 m kulvert å. 13,3 kkr/m 365,8
9100 m " S 15,2 " 138,3
8900 m tunnel S 15,6 " 138,8
6000 m " å 17,5 105,0

Akalla-Sundby_berg

5800 m tunnel S 16,7 kkr/m 96,9

5200 m tunnel S 15,9 kkr/m 82,7

G1=Värtan

2700 m tunnel S 11,3 kkr/m 30,5

5300 m tunnel å 15,1 kkr/m 80,0

Hammarby-Nacka

5000 m kulvert S 2,7 kkr/m 13,5
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Hammarby-Högdalen

5300 m tunnel å 14,0 kkr/m

Högdalen-Fittja

5000 m kulvert S 7,4 kkr/m
7000 m tunnel å 11,5 "

Högdalen-G2

6000 m tunnel S 9,0 kkr/m

G2-T^resö

2000 m kulvert S 2,7 kkr/m
2500 m tunnel S 8,5 '\

G2-Handen

8000 m kulvert å 2,9 kkr/m

G2-Skogås

1000 m kulvert å 1,9 kkr/m

Tilläggskostnader

Extra grundläggningskostnader,
korsningar med vattendrag, järnvägar,
trafikleder, m m

Försiktig sprängning, tätning,
förstärkning i bergtunnel m m

Projektering, kontroll, administra-
tion, förundersökningar m m

Oförutsett

74,2

37,0
80,5

54,0

5 ,4
2 1 , 3

23,2

1,9

67,1

30,5

189,1

189,4 2850,0

Pumpstationer

P 1
2) ,
3)
4)
5)
6
7
8
9
10

Forsmark

På sträckan
Forsmark-Akalla

Åkalla
Skogås
Nacka
Högdalen
Fittja
Oförutsett

19,0
24,2
24,2
24,2
24,2
27,6

9,2
4,6
7,5
8,1
7,2 180,0
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Värmeväxlarterminaler

W X 1 Uppsala
2 Åkalla
3 Sundbyberg
4 Värtan
5 Hammarby
6 Nacka
7 Högdalen
8 Fittja
9 Handen
10 Tyresö
11 Skogås

Oförutsett

Avjamning

7,5
3,3
7,0
11,2
10,4
1,3
2,2
10,9
2,3
0,8
0,7
2,4 60,0

10,0

Summa anläggningskostnader Mkr 3100,0

Tillkommer forceringskostnad Mkr 200,0

Totalkostnad Mkr 3300,0
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FORSMARKSVÄRME. KU:S REFERENSPROGNOS

1.

1985

1988

1990

1991

1992

1993

1994

1995

2000

2005

2010

2.

1985

1990

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

UTBYGGNADSPROGRAM FÖR KRAFTVÄRME

Med
MW

0,4

300

-

500

110,

500
60

115

100
200

150

2035

Därav

avtappning

TWh högre last

MW k W , kol

MW kWW kol i F

"- övrigt

"- i F
"- övrigt

"—

11 -
ti _

II _

MW

• 1000 MW i F.

Utan avtappning
MW

-

205 MW k W i Sthlm
95 "- övrigt

380 "-
155 "-

130 "-

380 "-
205 "-

100 "-

200 "-

150 "-

2000 MW

Därav 965 J

UTBYGGNADSPROGRAM FÖR KOLKONDENS

Med avtappning
MW
Tillskott Totalt

-

-

-

600

600

1200

1200

1200

400

-

-

-

600

1200

2400

3600

4800

5200

i Sthlm
övrigt

i Sthlm
övrigt

m i sthii

Utan avtappning
MW
Tillskott Totalt

600

-

600

1200

1200

1200

400

600

600

1200

2400

3600

4800

5200



Bilaga 13:2

FORSMARKSVÄRME. LAGBELASTNINGSRPGNOS

1± UTBYGGNADSPROGRAM_FÖR_KRAFTVÄRME

Med avtappning Utan avtappning

1985

88

1990

95

97

98

99

2000

05

2010

2.

1995

97

98

99

2000

-

0,4

-

600

500

160

500v

60

-

180

150

2150

därav

TWh ökad last

MW k W kol

i F
11 - övrigt

i F

övrigt

11 - övrigt

1000 MW i F

UTBYGGNADSPROGNOS FÖR

Med avtappning
MW
Tillskott Totalt

600

1200

1500

-

-

600

1800

3300

-
-

-

-

380

640

180

380

-

180

150

1910

därav

MW k W i Sthlm

övrigt
11 _

i Sthlm

"- övrigt
II _

760 MW i Sthlm

KOLKONDENS

Utan avtappning
MW
Tillskott Totalt

1000

950

1550

-

-

1000

1950

3500
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Elkonsumtion
TWh/år

200

150

100

50-

Elprognos och eisystemets
sammansättning

Stapeldiagrammen visar ung, produktions-
systemets sammansättning då utbyggnad
av kolkondens är nödvändig i de två
belastningsalternativen

Elprognos Aft. 1-KU

Elprognos Alt. 2

3

1980

SKK-TB/GLn

1990 2000 Kriteriet Normalår

Ritnr 4-4209
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RÖRLIG MERKOSTNAD I ELPRODUKTIONSSYSTEMET FÖR ALTERNA-
TIVET MED DIREKTKONDENSERING I FORSMARK

Elprognos: KU:s referensprognos.

Merkostnad (Mkr) för bränsle samt rörlig d o U

1990

1992

1993

1994

1995

2000

2005

2010

Till 1988 diskon-
terad rörlig mer-
kostnad vid 4 %
realränta:

Bränslepris
enl KU

489

194

260

- 79

21

50

71

29

2 378

Mkr

II

•i

•i

a

II

It

II

II

Bränslepris
enl STOSEB

708 Mkr

257 "

395 "

- 145 "

26 "

78 "

109 "

37 "

3 422 "

Merkostnad för
6 månaders av-
ställning samt
3 månaders prov-
drift av F3: 530 " 530



Bilaga 14:2

RÖRLIG MERKOSTNAD I ELPRODUKTIONSSYSTEMET FÖR ALTER-
NATIVET MED DIREKTKONDENSERING I FORSMARK

Elprognos: Lågt prognosalternativ.

Merkostnad (Mkr) för bränsle samt rörlig d o U

1990

1995

1997

1998

1999

2000

2005

2010

Till 1988 diskon-
terad rörlig mer-
kostnad vid 4 %
realränta:

Bränslepris
enl KU

308 Mkr

437 "

' 278 "

- 193 "

- 52 "

- 62

- 75 "

- 84 "

2 265 "

Bränslepris
enl STOSEB

443 Mkr

663 "

439 "

- 350 "

- 106 "

- 125 "

- 139 "

- 147 "

3 155 "

Merkostnad för
6 månaders av-
ställning samt
3 månaders prov-
drift av F3: 177 " 177



FORSMARKSVÄRME

Merkostnad för elproduktion i för alternativet med direktkondensering i Forsmark relativt
alternativet med fossilutbyggnad i stockholmsområdet i elproduktionssystemet. Prisnivå 1980.

KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING_iMkr).

Låg prognos

KU:s ref-
prognos

Bränsle samt
rörlig
KU

1820

2167

D O U
STOSEB

2483

2945

Total fast
kostnad i
prod.systemet

639

464

Total kostnad
i eldistrib-
systemet

50

70

Merkostnad i
terad till

1980
KU STOSEB

2509 3172

2701 3479

elsystemet

1988
KU

3367

3625

diskon-

STOSEB

4257

4669

CD



Bilaga 16

Lag elprognos

Fossil alternativet:

År

1988 Himmerfjärden, ångpanna
1988 Lövsta, hetvattenpannor
1990 Himmerfjärden, ångpanna
1997 Himmerfjärden, turbin
1998 Himmerfjärden, turbin
1999 Himmerfjärden, kvv
2000 Himmerfjärden, kvv N

Forsmarksalternativet:

År

1988 Forsmark, värmeväxlare
1996 Forsmark, värmeväxlare
1996 Forsmark, kvv
1998 Forsmark, värmeväxlare

ForsinarK, kvv

MWV

535
330
535
-190
-190
345
345

2000
-1000
1000
-1000
iuUo

Hög elprognos

Fossilalternativet:
o

Ar

1988 Himmerfjärden, ångpanna
1988 Lövsta, kvv
1991 Himmerfjärden, turbin
1992 Himmerfjärden, kvv
1993 Himmerfjärden, kvv
1994 Himmerfjärden, kvv

Forsmarksalternativet:
o

Ar

1988 Forsmark, värmeväxlare
1992 Forsmark, värmeväxlare
1992 Forsmark, kvv
1993 Forsmark, värmeväxlare
1993 Forsmark, kvv

MWV

535
330

-190
345
34b
345

MWV

2000
-1000
1000

-1000
1000
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Lag elprognos

Fossil alternativet:

o

Ar

1990
1995
2000

• Last

12,85
14,03
15,21

Kol-mt

1,74
1,76
8,60

kol-hvp

8,76
9,49
3,51

Olja

2,04
2,47
2,79

Sopor

0
0
0

,31
,31
,31

Forsmark salternativet:

Ar Last • Forsmark

1990
1995
2000

12,85
14,03
15,21

Hög prognos

Fossi
0

Ar

1990
1995
2000

lalternativet:

Last

12,85
14,03
15,21

9,55
9,77

Kol-mt

1,74
9,64
10,03

Forsinarksalternativet:

År Last Forsmark

9,551990
1995
2000

12
14
15

,85
,02
,21

Kol-mt Kol-hvp Olja Sopor

0
0
11

,82
,95
,75

1
1
1

,41
,71
,73

0
1
1

,76
,29
,42

0
0
0

,31
,31
,31

Kol-hvp Olja Sopor

8
1
1

,92
,53
,90

1
2
2

,88
,55
,97

0
0
0

,31
,31
,31

Kol-mt Kol-hvp Olja Sopor

0,82
11,28
11,75

1
1
1

,41
,39
,73

0
1
1

,76
,05
,42

0
0
0

,31
,31
,31


