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BETECKNINGAR

för effekt:
kW = kilowatt = 1 000 W
MW = megawatt = I 000 kW
GW = gigawatt = 1 000 MW
TW = terawatt = 1 000 GW

för energi:

kWh
MWh
GWh
TWh
TJ
1 MWh

= kilowattimmar
= t 000 kWh
= 1 000 MWh
= 1 000 GWh
= 10 l 2 joule
= 3,6 GJ

toe = ton ekvivalent olja med energiinnehållet
10 000 Mcal/ton = 41,9 GJ/ton.

Terminologin ansluter sig till SEN 01 03 03,
kraftekonomisk ordlista, utgåva 1, 20 december
1968.

Omslagsbilden:
Inför folkomröstningen om kärnkraftens fram-
tid den 23 mars 1980 växte det fram en hel flora
av märken med vilka man kunde markera sin
inställning.
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Elenergin och Sveriges totala
energiförsörjning

ELPRODUKTIONEN

Sveriges totala energiförbrukning under 1979 -
förbrukning av bränsle och el - ökade med 1,5
% i förhållande till 1978 och uppnådde samma
värde som 1973, vilket var det sista »normala»
året före oljekrisen. Vid denna beräkning har
man liksom i 1975 års energiproposition sum-
merat termiska energiinnehållet i tillförda
bränslen och i den elenergi som produceras i
vatten- och kärnkraftstationer. Omvandlings-
förlusterna i raffinaderier, olja för utrikes sjö-
fart samt energi varor för icke energiändamål
ingår ej i sammanräkningen. Om man istället
utgår från bruttotillförseln blir resultatet en upp-
gång av energiförbrukningen med 4 % resp 2 %
beroende på om vatten- och kärnkraftproduk-
tionen räknas som producerad elenergi eller till-
förd primärenergi.

Bruttonationalprodukten beräknas ha ökat
med nära 4 % och ökningen i industriproduk-
tionsindex var 6 Vi % varför produktionen mot
slutet av 1979 nådde upp till de tidigare toppno-
teringarna från 1975. Produktionen vid järn-
malmsgruvorna steg under 1979 för första gån-
gen på fem år. Volymökningen uppgick till ca
24 %. Även för pappers- och massaindustrin
var det ett bra år och produktionen ökade med
ca 10%.

Bränslen

Därav
ej för
elprod.

Elenergi

Årlig ökning %

1955-
1970

5.2

4,6

6.5

1970-
1975

-0,8

1,0

4,7

1973

4,7

4,2

8,1

1976

8,6

5,5

8,4

1977

-5,2

-5,9

-0,8

1978

-3,5

0,6

4,4

1979
prel.

0.9

-0,3

5,0

Tabell 1: Energiförbrukningens tillväxt 1955-1979.
Per cent expansion of the consumption of energy.



Förbrukningen av bränslen förutom till elpro-
duktion beräknas 1979 ha uppgått till 318 TWh.
Detta är en minskning med 0,3 % sedan föregå-
ende år och en minskning med 25 % sedan 1973
(se tabell 1 och 2).

Inom industrin har bränsleförbrukningen ökat
med drygt 3 % sedan 1978. En stor del av
ökningen ligger på användningen av kol och
inhemska bränslen. Inom samfärdseln förblev
förbrukningen ungefär densamma som under
1978. Sektorn hushåll-handel ökade sin för-
brukning med 4 Vz %, vilket troligen helt för-
klaras av den uppgång av förbrukningen för
uppvärmningsändamål som orsakades av den
mycket kalla vintern.

Förbrukningen av oljeprodukter för elpro-
duktion uppgick till 20 TWh 1979, vilket är en
ökning med 4 TWh gentemot föregående år.

Bunkerolja för utrikes sjöfart, smörjoljor, rå-
varor för kemisk industri samt differenser mel-
lan råolja och erhållna slutprodukter i raffinade-
rier ingår ej i den bränsleförbrukning som redo-
visas i tabell I och 2.

Den totala elförbrukningen inom landet inkl
överföringsförluster uppgick till 93,8 TWh och
det motsvarar en ökning med 5 7c sedan föregå-
ende år (se tabell 3). Sedan 1973 har förbruk-
ningen ökat med 22% vilket i huvudsak beror
på den ökade elanvändningen i hushåll, handel
m m. Elförbrukningen svarade 1979 för 21 %
av energianvändningen mot 18 % 1973. Elan-
delen blir avsevärt högre om man tar hänsyn till
verkningsgraden hos användaren.

Den genomsnittliga elförbrukningen per in-
vånare ligger i Sverige på en internationellt sett
hög nivå (figur I).

Tillförd energi TWh

Oljeprodukter
Kol och koks
Inhemska bränslen

Summa bränslen
Varav ej för elproduktion
Jämförelsetal med år 1955
Procentuell andel bränsle
för elproduktion

1955

87
47
30

164
155
100

5,5

1965

193
25
31

249
245
158

1,7

1970

294
23
34

351
303
195

13,6

1973

302
19
39

360
326
210

9,6

1976

305
21
42

367
337
217

8.3

1977

298
16
34

348
317
205

9,0

1978

282
17
37

336
319
206

5,1

1979
prel.

281
20
3S

339
318
205

6,2

Tabell 2: Bränslen exklusive bunker.
Supply of fuels excluding bunker.

Tillförd energi TWh

Vattenkraft (netto)
Kärnkraft (netto)
Kon v. värmekraft (netto)
Elimport (saldo)

Summa eltillförsel
Jämförelsetal med år 1955

1955

21,4

3,1
0,1

24,6
100

1965

45,9

2,7
-0,8

47,8
194

1970

40,9

18.1
4,1

63,1
257

1973

59.2
2,0

15,3
0,7

77,2
314

1976

54,2
15,2
14.7
2.1

86,2
350

1977

52.8
19,0
15,6
-1,9

85,5
348

1978

57,1
22,7
10,5
-1.0

89,3
363

1979
prel.

60,2
20,1
12.1
1,4

93,8
381

Tabell 3: Elenergi.
Supply of electric energy.
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Figur I: Elförbrukningen i MWh per invånare och år.
Per capita consumption of electric energy, MWhlyear.

Elenergiibalansen

Elförsörjningen baseras på vattenkraft, kärn-
kraft och fossileldad värmekraft. Samkörnings-
möjligheterna med grannländerna utnyttjas i
den utsträckning det är tekniskt möjligt och
ekonomiskt motiverat.

Elproduktionens fördelning på olika kraftslag
sedan 1945 framgår av fig. 2. Fördelningen
under senaste driftåret visas också av cirkeldia-
gram fig. 6 samt av tabell 5. Vattenkraftproduk-
tionen svarade driftåret 1979/80 för 65,6% av
total elproduktion. Om normala tillrinningsför-
hållanden hade förelegat skulle vattenkraftens
andel ha varit en procentenhet högre vid samma
utnyttjning av regleringsmagasinen.

Kraftbalansen vecka för vecka under det
gångna driftåret visas i fig. 4 och 5. Tillgångssi-
dan är uppdelad, på vatten- och värmekraftpro-
duktion samt import. Vattenkraftproduktionen
är dessutom uppdelad på tillrinnings- och maga-

sinsenergi, varvid med det sistnämnda avses
energi som utvunnits genom avsänkning av års-
magasin. Uppdelningen av värmekraft på kärn-
kraft och olika slag av fossileldad värmekraft
framgår av tabell 5.

Den I juli 1979 var landets regleringsmaga-
sin fyllda till 72 %, vilket är 3 procentenheter
över medianvärdet för senaste tioårsperioden.
Tiden juli-september var nederbördsrik med åt-
följande god tillrinning. Magasinen steg succes-
sivt fram till slutet av september då fyllnadsgra-
den var 88 %, vilket är driftårets högsta värde
och betydligt över det normala.

Sensommarens höga tillrinning samt import
av vattenkraftöverskott från Norge medförde att
oljekraftens andel av produktionen var obetyd-
lig. Trots reduktion av kämkraftproduktionen
på grund av årsrevisioner kunde betydande
kraftbelopp exporteras till Finland och
Danmark.

I början av oktober sjönk tillrinningen under
den normala. Den s.k. höstfloden uteblev bort-
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Figur 2: Vatten- och värmekraftproduktionens fördelning på kraftslag under perioden 1945-1979/80.
The relation between hydro and thermal power production during 1945-1979/80.

sett ifrån en mindre ökning i mitten av månad-
en. Omkring 1 oktober startades mottrycksan-
läggningarna och samtidigt började reglerings-
magasinen avtappas. Revisionen av kärnkraft-
blocken slutfördes så att full produktion erhölls
från dem omkring 15 oktober. Under vintermå-
naderna förekom under enstaka veckor en viss
produktion av oljekondenskraft för att minska
belastningen på stamnätet under extrema
överföringstoppar.

Under vintern 1980 var tillrinningen mycket
lägre än normalt, eller 70 % av medelvärdet.
Underskottet kompenserades med fortsatta in-

köp av vattenkraftöverskott från Norge och av
kolkondenskraft från Finland. Samtidigt före-
kom en viss export för att bl a ersätta dyrare
oljekondensproduktion i Danmark.

Efter folkomröstningen i mars ändrades
kraftproduktionsstrategin. Under tidigare oviss-
het beträffande idrifttagning av ytterligare kärn-
kraftblock skulle vatten överföras till nästa
driftår och även ett sparande i flerårsmagasin
eftersträvas. Omvärderingen av kraftbalanssitu-
ationen innebar att alla magasin skulle avtappas
kraftigt före 1980 års vårflod.

Den höga utnyttjningen av flerårsmagasinen



jämte I å 2 veckors försening av vårfloden
medförde att fyllnadsgraden var som lägst 16 %
omkring I maj.

Liksom föregående år, då vårfloden också
var sen, följde även i år en kort men intensiv
snösmältningsperiod. Denna kulminerade med
en mycket hög vårflodstopp under första veckan
i juni.

Fr o m mitten av maj var den oreglerbara
vattenkraftproduktionen så stor att mottrycks-
produktionen kunde stoppas. Trots avställning
av olika aggregat för årsrevisioner började vid
nämnda tidpunkt en ökad export till samtliga
nordiska grannländer.

Vårfloden 1980 b.'ev totalt sett något mindre
än normalt. Detta samt ovan nämnda utnyttjan-
de av flerårsmagasinen medförde att magasins-
fyllnaden vid driftårets slut var 65 % eller 4
procentenheter lägre än medianvärdet för senas-
te tioårsperioden.

Energibalansen för de två senaste driftåren
framgår av tabell 5. Sammanfattningsvis kan
utvecklingen beskrivas på följande sätt: För-
brukningen inom landet ökade endast en pro-
cent vid jämförelse med närmast föregående

driftår. Detta förklaras av att förbrukningen
1978/79 var onormalt hög på grund av den
starka vinterkylan medan årets förbrukning re-
ducerades genom arbetsmarknadskonflikten i
början på maj. (Reduktionen har uppskattats till
0,7 TWh). Vattenkraftproduktionen ökade un-
der 1979/80 med 2 710 GWh (4,7 %) jämfört
med 1978/79. Vattenkraftens andel, 65,6 %,
var ca tre procentenheter högre än året innan.
Ökningen kan direkt hänföras till den utökade
magasinsutnyttjningen samt i viss mån till ny-
tillkomna aggregat i Dalälven och SkeJlefteälv-
en. Kärnkraftproduktionen ökade genom bättre
tillgänglighet, medan däremot övrig värmekraft
och framför allt oljekondenskraft uppvisar en
avsevärd minskning.

Importen steg med 1300 GWh eller 33 7c
jämfört med år 1978/79. Samtidigt ökade ex-
porten med 760 GWh eller 24 %. Kraftutbytet
med Finland har ökat mycket kraftigt.

Temperaturens avvikelse från den normala
under driftåret visas i fig. 5. Temperaturvärde-
na har beräknats genom vägning av temperatur-
en för 22 orter med hänsyn till elförbrukningens
geografiska fördelning över landet.

Elområde

SE, Södra
VE, Västra
OE, Östra
BE, Bergslagens
NNE, Nedre Norrlands
ONE, Övre Norrlands

Vattenkraftproduktion
GWh

1978/79

932
1 458
1 708
3 865

24 120
25 587

1979/80

854
2 148
1 926
5 093

24 928
25 866

Värmekraftproduktion
GWh

1978/79

16 372
9 083
5 859
1 345

766
581

1979/80

15 548
8 796
4 867
I 093

653
572

Föror. nom landet
GWh

1978/79

15 384
16 877
27 973
9 665
9 340

11 279

1979/80

15 533
16 898
27 606
10 808
9 1)3

11 655

Tabell 4: Produktion och förbrukning uppdelade på elområden.
Production and consumption divided among electricity districts.



De i energibalansen ingående komponenterna
och deras andel i total produktion och total
förbrukning framgår översiktligt av fig 6 och 7.
För mer detaljerade uppgifter hänvisas till sid
16-23 och 30-31.

Produktion och elförbrukning inom
elområden

CDL har för att snabbt kunna följa de större
regionala förändringarna en statistik omfattande
produktion och förbrukning varje vecka inom
sex elområden som upprättats inom beredskaps-
organisationen CDL. Elområdena ansluter sig
geografiskt nära till civil- och militärområdena.
Fig. 3 visar elområdenas omfattning samt i
schematisk form vattenkraftproduktion, vär-
mekraftproduktion och elförbrukning driftåret
1979/80. I tabell 4 har motsvarande uppgifter
sammanställts för driftåren 1978/79 och 1979/
80.

Värmekraft

Vattenkraft

Figur 3: Produktion och förbrukning uppdelade på
elområden

Production and consumption divided among electricity
districts.
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Figur 4: Total produktion och import. Total production and imports.
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Figur 5: Total förbrukning och export. Total aniswnption and exports.



PRODUKTION

Produktion inom landet

Vattenkraft

Kärnkraft

Konventionell värmekraft

Kondens: olja, ko)

mottryck: olja m. m.

gasturbin

Import frän Danmark,
tillfällig kraft

Import från Finland,
tillfällig kraft

Import från Norge,
fast kraft

Import från Norge,
tillfällig kraft

TOTAL PRODUKTION
OCH IMPORT

1978/79 1979/80

GWh

91 899

57 826

20 895

13 178

3 060

9 978

140

724

1 145

495

1 559

95 822

92 220

60 536

21 841

9 843

804

8 907

132

515

1 619

614

2 475

97 443

FÖRBRUKNING

Förbrukning inom landet
(inkl. förluster)

Export till Danmark,
fast kraft

Export till Danmark,
tillfällig kraft

Export till Finland,
fast kraft

Export till Finland,
tillfällig kraft

Export till Norge,
fast kraft

Export till Norge,
tillfällig kraft

TOTAL FÖRBRUKNING
(INKL. FÖRLUSTER)
OCH EXPORT

1978/79 1979/80

GWh

92 637

589

1 214

483

438

_.

461

95 822

93 498

12

1 811

483

968

148

523

97 443

Tabell 5: Landets energibalans 1978/79 och 1979/80, GWh.
Energy balance, GWh.
Källa: CDL:s och Statistiska Centralbyråns elstatistik.

Total produktion och import Total förbrukning och export

Import
5%

Export
4%

100% = 97 443

Figur 6: Procentuell fördelning av produktion och förbrukning.

Per cent distribution of production and consumption.
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Figur 7: Landets energibalans under senaste I O-årsperioden.
Energy balance.
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Effektbalansen

De olika komponenterna i landets effektbalans
har i likhet med tidigare år studerats vid fyra
separata undersökningar utförda tredje onsda-
gen i september, december, januari och maj. På
produktionssidan har undersökningarna omfat-
tat vattenkraft, kärnkraft, olika slag av konven-
tionell värmekraft samt import. På belastnings-
sidan redovisas belastning inom landet samt
export.

Tredje onsdagen i december är i internatio-
nell statistik vedertagen mätdag för undersök-
ningar av belastningen. I tabell 6 redovisas ef-
fektbalansen för timmen med den högsta belast-
ningen tredje onsdagen i december 1978 och
1979. I fig. 8 och 9 visas för den sistnämnda av
dessa dagar (19 december 1979) timvärden kl
07-21 och medelvärde 21-07 för total produk-
tion och import samt för total belastning och
export. Högsta timvärdet för totalbelastningen
inträffade både 1978/79 och 1979/80 mellan
klockan 8 och 9. Värdet för 1979/80 var 5 %
högre än det som uppmättes föregående år.

PRODUKTION

Produktion inom landet

Vattenkraft

Kärnkraft

Konventionell värmekraft

kondens: olja, kol

mottryck: olja m. m.

gasturbin

Import från Danmark,
tillfällig kraft

Import från Finland,
tillfällig kraft

Import från Norge,
fast kraft

Import från Norge,
tillfällig kraft

TOTAL PRODUKTION
OCH IMPORT

1978/79

78.12.20
8-9

16 114

10 255

3 516

2 343

570

1 743

30

1

_

105

395

16 615

1979/80

79.12.19
8-9

16 331

10 593

2 964

2 774

573

1 840

361

135

650

105

323

17 544

BELASTNING

Belastning inom landet
(inkl. förluster)

Export till Danmark,
fet kraft

Export till Danmark,
tillfällig kraft

Export till Finland,
fast kraft

Export till Finland,
tillfällig kraft

Export till Norge,
fast kraft

Export till Norge,
tillfällig kraft

TOTAL BELASTNING
(INKL. FÖRLUSTER)
OCH EXPORT

1978/79

78.12.20
8-9

16 182

95

304

_

5

29

16 615

1979/80

79.12.19
8-9

17 334

10

150

_

_

50

17 544

Tabell 6: Landets effektbalans den 3:e onsdagen i december 1978/79 och 1979/80, MW.
Power balance on third Wednesday in December 1978/79 and 1979/80, MW.
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Figur 8: Total produktion och import den 19 december 1979. Total production and imports on December 19. 1979.
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Figur 9: Total belastning och export den 19 december 1979. Total had and exports on December 19. 1979.



Vattenkraften

Den totala vattenkraftproduktionen uppgick un-
der driftåret till 60 536 GWh, vilket innebär en
ökning med 2 710 GWh eller 4,7 % jämfört
med närmast föregående år. Vattenkraftens re-
lativa andel av produktionen inkl import var
62,1 %.

I tabell 7 redovisas vattenkraftproduktionen
under den senaste tioårsperioden. Den geogra-
fiska fördelningen av vattenkraftproduktionen
uppdelad på landets huvudälvar under senaste
driftåret kan studeras i tabell 8. Uppgifterna i
tabellen är hämtade ur de underlag som lämnas
veckovis till CDL krafthushållningsrapport. Av
tabellen framgår att de fyra största älvarna Lule
älv, Ume älv, Ångermanälven och Indalsälven
svarar för 60,8 %. Föregående driftår var mot-
svarande procenttal 64,0 %. Förhållandet mel-
lan tillrinningsenergi och magasinsenergi fram-
går av fig 4.

Driftår

1970/71
1971/72

1972/73
') 1973/74

1974/75

1975/76
1976/77
1977/78
1978/79*)

1979/80*)

GWh

48 621
51 891

57 971
56 546
59 418

56 499
50 081-
55 109
57 826

60 536

*) Preliminära värden.
' )F ro m 1973/74 nettoproduktion

Tabell 7: Vattenkraftproduktionen under senaste I O-års-
period, GWh.
Hydro power production, GWh.
Källa: CDL:s och Statistiska Centralbyråns elstatistik.

Älv

Lule älv
Skellefte älv
Ume älv
Ångermanälven
Faxälven
Indalsälven
Ljungan
Ljusnan
Dalälven
Klarälven
Göta älv
Övriga älvar

Total produktion

Produktion
netto

13 576
4 177
7 172
7 558
3 707
8 544
2 090
3 279
3 755
1 565
1 565
3 548

60 536

Relativ
andel

22,4
6,9

11,8
12,5
6,1

14,1
3,5
5,4
6,2
2,6
2,6
5,9

100,0

Tabell 8: Vattenkraftproduktionens fördelning på älvar
1979/80, GWh och % av totalt.
Hydro power production in different rivers 1978179, GWh
and in procent of tota! production.

Nederbörd

Nederbörden under driftåret 1979/80 var för
hela landet 106 % av normal nederbörd. Mot-
svarande procenttal var för Norrland 108 %,
Svealand 106 % och Götaland 98 %.

Under närmast föregående driftår uppgick
nederbörden till 101 % av normalvärdet. Som
normal nederbörd räknas genomsnittet för åren
1931-1960. Normal nederbörd för hela landet
är 589 mm. Genomsnittsvärdena för Norrland
är 558 mm, Svealand 630 mrn och Götaland
642 mm.

Under driftårets två första månader erhölls
stora överskott, speciellt i Svealand och Norr-
land. September och oktober blev däremot
mycket nederbördsfattiga i Göta- och Svealand
medan Norrland då fick normal nederbörd.

De under vintermånaderna november-mars
uppmätta nederbördsmängderna varierade
starkt. Under november t ex erhölls över hela
landet ett månadsvärde utgörande 150 % av
normalt. Landet var då snötäckt från norra
Svealand och norrut.
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Januari och februari blev i stället desto neder-
bördsfattigare, ca 40 respektive 50 % av nor-
malt. Prognosen över förväntad vårflod visade
dock ett inte alltför stort underskott.

I södra och mellersta Sverige blev nederbör-
den under april lägre än normalt medan den
däremot i juni blev mycket riklig. I Norrland

avvek inte värdena und T vårmånaderna nämn-
värt från det normala.

ror de inom kraftproduktionen viktigaste tio
älvarna har överst i fig 10 redovisats den vägda
månadsnederbörden i förhållande till motsva-
rande normalvärden. Den motsvarar för drift-
året ett underskott på 3 %, vilket är ungefär
samma resultat som föregående driftår.

Huvudälvarnas vägda månadsnederbörd

100

J A S O N D J F M A M J

Lule älv Ume älv
200

100

%
200

Indalsälven

100

ttffl

—

Dalälven

' 1

J A S O N D J F M A M J

Figur 10: Månadsnederbörd i procent av den normala förhuvudälvama.

Monthly precipitation in per cent of normal quantity in the main rivers.

J A S O N D J F M A M J
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Figur II: Sammanlagd tillrinning i landets kraftproducerande älvar.
Total affluence in the power producing rivers.

%

Gränsvärden för till-
rinning vid 10 resp.
90 % sannolikhet

Verklig tillrinning

Normalårstill-
rinning (50 %
sannolikhet)

Gränsvärden
för senaste
10-årsperioden

Verkligt magasin

Medianvärde
för senaste
10-årsperioden

Figur 12: Landets totala magasinsinnehåll.

Total energy storedin the resen'oirs.
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TiHrinning

Tillrinningens årsvariation visas i fig 11. Det
vita tältet visar den tiilrinning som minst kan
erhållas ur tillnnningsserien 1940-1970 med en
sannolikhetsgrad mellan 10 och 90 %, dvs i
stort sett intervallet mellan de tre bästa resp de
tre sämsta åren i tillrinningsserien. Den konti-
nuerliga blå kurvan i det vita fältet motsvarar
normalårstillrinningen (50 % sannolikhet). San-
nolikhetsberäkningen samt stegkurvan, som vi-
sar driftårets verkliga tiilrinning veckovis, base-
ras på det aktuella årets utbyggnadsstadium.

1979/80 års tillrinningar blev lägre än nor-
malt eller 97 % av medelvärdet.

Den regnnka högsommaren och eftersomma-
ren medförde mycket hög tiilrinning under drift-
årets första kvartal. Höstfloden i oktober blev
däremot av ringa omfattning. Även efter höst-
floden erhölls mycket låga tillrinningsvär-
den. Under månaderna november-mars upp-
mätteä t ex 75 % av för denna årstid normala
värden.

Beträffande utvecklingen april-driftårets slut
hänvisas till avsnittet »vårflod».

Magasin

Som nämnts under avsnittet »Elenergibalans-
en» , var magasinsfyllnaden vid driftårets början
72 %, vilket motsvarar en lagrad energimängd
av 23 TWh. En snabb uppbyggnad av fyllnaden
skedde under juli. Magasimn steg ytterligare
under augusti och september och nådde om-
kring 1 oktober ett maximivärde på 88 %, vilket
är 8 procentenheter högre än medianvärdet för
denna tidpunkt.

Den egentliga avsänkningsperioden började i
oktober bortsett ifrån en mindre stigning vid
månadens mitt. Avsänkningen pågick i planen-
lig takt med ökad avsänkning under senvintern.
Detta var en följd av låga tillrinningar och den
tidigare nämnda strategiändring som vidtogs ef-
ter folkomröstningen i kärnkraftfrågan.

Figur 13: Snötäckets tjocklek månadsskiftet mars/april
1980 i procent av normalt värde.

Snow depth in per cent of normal value March/April 1980,

19



Lägsta fyllnadsgraden inträffade omkring 1
maj och var ca 16 %. Därefter bidrog vårfloden
i södra och mellersta Sverige till en ökning. En
mycket snabb återfyllning erhölls omkring 1
juni när såväl skogs- som fjällfloden var fullt
igång i övre Norrland.

Trots en i stort normal vårflod erhölls vid
driftårets slut en fyllnadsgrad på 65 % vilket är
7 procentenheter lägre än magasinet vid drift-
årets början och ca 3 % lägre än medianvärdet.
Det låga slutvärdet på totalmagasinet är en di-
rekt följd av den medvetet genomförda avsänk-
ningen av flerårsmagasinet inför vårfloden
1980.

Snötillgång

I den av Sveriges Meteorologiska och Hydrolo-
giska Institut utgivna månadsöversikten redovi-
sas fortlöpande uppgifter om snödjupet på olika
orter. Figur 13 visar i stora drag den geografis-
ka fördelningen av snötäckets relativa tjocklek
vid månadsskiftet mars/april 1980.

Vid denna tidpunkt var det mindre snö än
normalt i Götaland och Södra Svealand, för-
utom i ett par områden på Sydsvenska Höglan-
det. I Norra Svealand och Norrland var snödju-
pet mellan 50 och 80 cm. Östra Norrbotten och
västra fjälltrakterna hade lokalt 1 m snö.

Jämföres snödjupet på olika orter med det
över en längre följd av år beräknade medelsnö-
djupet för samma tidpunkt och orter erhålls ett
index, vilket kan användas som mått på relativ
snötillgång. Detta index uppgick vid månads-
skiftet mars/april till 122 mot 112 respektive
119 under de två föregående driftåren.

Vårflod

Vårflodens början, dvs den tidpunkt då tillrin-
ningarna markant börjar att <=tiga i vattendragen,
framgår för de större älvarna av fig 14.

Vårflodens storlek eller totala vattenvolym
blev under den normala. Nedanstående tabell

Figur 14: Snösmältningsförloppet 1980 samt tidpunkt för
vårfloden i landets största älvar.
Snow melting and spring flood.
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för huvudälvarna utvisar storleken i procent av
medelvärdet. Beräkningen avser tio veckor un-
der den egentliga snösmältningsperioden.

Värmekraften

Lule älv
Skellefte älv
Ume älv
Ångermanälven
Faxälven
Indalsälven
Ljungan
Ljusnan
Dalälven
Klarälven

88%
90%

107 %
104%
100%
94%

108%
92%
97%
84%

Omräknas vårflodens vattenmängd till energi
med beaktande av resp års utbyggnader så blir
1980 års vårflod totalt 3,4 % lägre än medelvär-
det för åren 1940-1970.

Värmekraftproduktionen uppgick under drift-
året till 31,7 TWh, vilket är en minskning med
2,4 TWh jämfört med föregående driftår. Vär-
mekraften svarade för 34 % av elproduktionen
inom landet, vilket kan jämföras med 37 c/e
1978/79.

Värmekraftproduktionen, uppdelad på kärn-
kraft respektive konventionell kondens och
mottryck samt gasturbiner, redovisas grafiskt
vecka för vecka under driftåret i fig 16. Med
samma uppdelning redovisas de senaste tio åren
i sammandrag i tabell 9.

Driftår

1970/71
1971/72
1972/73

1973/74
1974/75
1975/76

1976/77
1977/78
1978/79*)

1979/80*)

Konventionell värmekraft

mottryck

5418
5 359
5 731

6 663
6 981
6 628

7 948
8 555
9 978

8 907

kondens

9 342
9 746
8 088

9 254
5 915
3 220

II 625
2 492
3 060

804

gasturbin

270
67
57

40
83

128

133
103
140

132

Kärnkraft

mottryck

33
27
36

35

-

-

kondens

465
1 926

2 146
5 445

14 769

16 178
22 013
20 895

21 841

Summa

15 063
15 664
15 838

18 138
18 424
24 745

35 884
33 163
34 073

31 684

) Preliminära värden.

Tabell 9: Värmekraftproduktionens fördelning under senaste 10-årsperiod. GWh.
Thermal power production, GWh, during the last 10-year period.
Källa.- CDL.s orb SlatiMiska Centralbyråns cMaiislik.
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Kärnkraft

Under driftåret var sex kärnkraftblock i kom-
mersiell drift. Gällande effektvärden (max
netto) för dessa är följande:

Barsebäck
»

Oskarshamn
»

Ringhals

Bl
B2
Bl
B2
Bl
B2

570 MW
570 MW
440 MW
570 MW
750 MW
800 MW

Vid driftårets slut gick Forsmark 1 i prov-
drift och lämnade under juni ett värdefullt till-
skott till elproduktionen.

Kärnkraftproduktionen ökade med 0,9 TWh
eller 4,5 % jämfört med driftåret 1978/79.

I det följande redovisas händelser som be-
gränsat produktionen under driftåret. Se även
nedan «Driftuppföljning» samt fig 15, som vi-
sar produktionen i procent av maximal möjlig
bruttoproduktion.

Barsebäck

Vid driftårets början stod block I efter ett gene-
ratorhaveri i april. En ny generator, lånad från
Forsmark 2, togs i drift i mitten av september.
Vissa anpassningsproblem medförde störningar
under hela driftåret. I övrigt fungerade blocket
väl.

Block 2 gick hela året utan större störningar.
I början och i slutet av driftåret gjordes den
årliga revisionen.

Oskarshamn

Luftläckage in till kondensorn orsakade stör-
ningar i början av driftåret för block 1. I övrigt
har produktionen löpt väl. Den årliga revisionen
gjordes under april - maj.

Revisionen för block 2 inleddes i juli och var
klar sista dagarna i augusti. Turbinvibrationer

begränsade produktionen vid flera tillfällen. I
övrigt förekom inga större problem. Under pe-
rioden december - maj gick blocket oavbrutet i
145 dagar.

Ringhals

Reparation av en ventil i huvudångledningen
orsakade enda större driftstoppet i Ringhals 1.
Revisionen ägde rum under juli - september.

Den ena turbinen i block 2 drabbades av
vibrationsproblem under hösten. När dessa
började komma under kontroll, måste blocket
stoppas för renovering av de dieselgenerato-
rer som fungerar som reservkraftkälla. Under
vintern gick blocket sedan relativt störnings-
fritt till mitten av mars, då det stoppades för
reparation av läckage i en ånggenerator. Där-
efter inleddes årsrevisionen som pågick till
mitten av juni.

Konventionell värmekraft

Den konventionella värmekraftproduktionen
blev 9,8 TWh, dvs 3,3 TWh eller 25 % lägre än
föregående driftår. Minskningen avsåg främst
kondensproduktionen och kraftvärmeverken
men även industrins mottrycksproduktion blev
lägre än året innan.

Priset på tjock eldningsolja fortsatte att stiga
även under andra halvåret 1979 om än i betyd-
ligt långsammare takt än under första halvåret.
Efter kalenderårsskiftet fluktuerade priset med
viss sjunkande tendens.

I tabell 10 redovisas inköpta kvantiteter och
medelpriser för de större kraftproducenternas
inköp av tjocka eldningsoljor månadsvis under
driftåret 1979/80. Redovisningen sker enligt
avtal mellan Statistiska Centralbyrån och CDL.

Driftuppföljning

Ett omfattande arbete bedrivs för att samla in
och bearbeta drifterfarenheter från de svenska
vännekraftanläggningarna. SDT (Statistisk
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Drifterfarenhetsuppföljning och Tillförlitlig-
hetsteknik) är ett samarbetsorgan för de större
värmekraftproducerande företagen i Sverige. I
SDT.s regi insamlas varje månad driftdata från
ca 100 block. Efter bearbetning används sedan
uppgifterna för planering och för identifiering
av delar som orsakat produktionsbortfall eller
stora underhållsinsatser.

En av de uppgifter som tas fram är tillgäng-
ligheten tgjj hos blocken. För Barsebäck 1 drift-
året 1979/80 var tgg 62 %. Det innebär att
blocket skulle kunnat producera energi motsva-
rande full effekt under 62 % av årets timmar.
tgE för Barsebäck 2 var 76 %. Motsvarande
uppgifter för Oskarshamn 1 och 2 var 76 %
resp. 81 % och för Ringhals 1 och 2 66 %
resp. 53 %.

1979 Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec

1980 Jan
Febr
Mars
April
Maj
Juni

Inköpt
kvantitet
tusen ton

390
421
281
251
192
154

90
55

138
158
120
225

kr/ton

690
699
696
731
783
809

790
772
756
758
782
764

Tabell 10: Av de större oljekraftproducentema inköpt eld-
ningsolja i ton och kr/ton.
Fuel oil bought by the bigger oil power producers in tons
andSw. cr/ton.

Näs nya kraftstation vid Dalälven
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Juli Augusti September Oktober November December

Barsebäck 1

Barsebäck 2

Oskarshamn 1

Oskarshamn 2

Ringhals 1

Ringhals 2

Barsebäck 1

Barsebäck 2

Oskarshamn 1

Oskarshamn 2

Ringhals 1

Ringhals 2

Figur 15: Produktionen i procent av maximal.
Per cent of maximum.
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GWh/vecka

Figur 16: Värmekraftproduktionens fördelning.

Thermal power producium.



Produktionsanläggningarna

Regleringsmagasin

Den energimängd som vid full utnyttjning kan
lagras i årsmagasin ökade under driftåret
1979/80 med 330 GWh till totalt 32 210 GWh.
Över hälften av tillskottet hänför sig till Indals-
älvens flodområde. I övrigt är det främst i Ång-
ermanälven och Dalälven som magasinsutrym-
met ökat.

Utvecklingen av den maximala energimängd
som kan lagras i regleringsmagasinen med hän-
syn till den aktuella utbyggnaden av kraftstatio-
nerna sedan driftåret 1969/70 framgår av fig.
17. Under den närmaste femårsperioden beräk-
nas magasinsvolymen öka endast obetydligt.

Vattenkraftstationer

Den installerade effekten i vattenkraftstationer
(max brutto) ökade under 1979/80 med endast
35 MW till 14 170 MW. Den genomsnittliga
ökningen under de senaste tio åren har varit
2,7% per år.

Huvudparten av årets effekttillskott kommer
från Finnfors G2 i Skellefteälven (22 MW) och
Näs GI i Dalälven (9 MW).

Installerad effekt i vattenkraftstationer sedan
driftåret 1969/70 framgår av fig. 18.

Vid normal dllrinning beräknas de nya kraft-
stationerna samt ökningen av regleringsmagasi-
nen ge ett energitillskott på ca 300 GWh, vari-
genom den sammanlagda produktionsförmågan
vid driftårets slut uppgår till ca 61 940 GWh/år.
Det kan anmärkas att uppgifterna om medelårs-

Idrifttagning
år

1981

1982

1983

1984

1985

Station

Åsele
Volgsjöfors G1
Skallböle, tillb.

Volgsjöfors G2
Lillforsen, omb.
Matfors
Ligga G3
Lilla Edet G4
Litsnäset
Kymsälven

Långforsen
Messaure G3
Stenkullafors
Strängforsen
Nås

Sikfors, omb.
Forshuvud, tillb.

Stornorrfors G4
LaxedeG3
Sädva

MW

26
10
17

10
18
22

169
13
30
50

28
140
56
45
33

20
22

170
73
38

Älv

Ångermanälven
Ångermanälven
Ljungan

Ångermanälven
Dalälven
Ljungan
Luleälven
Göta älv
Långan
Norsälven

Indalsälven
Lule älv
Ångermanälven
Klarälven
Dalälven

Piteälven
Dalälven

Umeälven
Luleälven
Skellefteälven

Företag

Statens Vattenfallsverk
Graningeverkens AB
Bålforsens Kraft AB

Graningeverkens AB
Avesta Jemverks AB
Bålforsens Kraft AB
Statens Vattenfallsverk
Statens Vattenfallsverk
AB Skandinaviska Elverk
Vänerenergi AB

Stensjöns Kraft AB
Statens Vattenfallsverk
Statens Vattenfallsverk
Värmlandskraft AB
Vesterdalelfvens Kraft AB

Bålforsens Kraft AB
Stora Kopparbergs
Bergslags AB

Statens Vattenfallsverk
Statens Vattenfallsverk
Statens Vattenfallsverk

Tabell 11: Program för större vattenkraftutbyggnader 1981-1985.
Programme for large hydro power harnessings.
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produktion är osäkra och kan komma att revide-
ras.

Med nii planerade utbyggnader kommer pro-
duktionsförmågan att öka till ca 64 700 GWh
vid utgången av 1985.1 utbyggnadsprogrammet
ingående större vattenkraftstationer framgår av
tabell 11.

Totalt installerad effekt

Den sammanlagda effekten i landets kraftstatio-
ner utgjorde vid driftårets slut 25 775 MW.
Vattenkraftstationerna svarade för 55 % härav.
Ökningstakten för den totala effekten de senaste
tio åren har i genomsnitt varit 5,8 per år.

Totalt installerad effekt från 1969/70 samt
prognos tre år framåt visas i fig. 21.

Värmekraftstationer

Den installerade effekten (netto) i kommersiellt
idrifttagna värmekraftstationer av olika slag vid
slutet av de två senaste driftåren framgår nedan.

1978/79 1979/80
MW MW

Konventionell värmekraft

Kondens
Mottryck industri
Mottryck fjärrvärme
Gasturbiner
Diesel

Kärnkraft

Kondens

3

2
1

3

021
844
225
616
74

710

3

2
1

3

001
872
255
695
71

710

Totalt 11 490 11 604

Ökningen under den senaste tioårsperioden har
för den konventionella kondenskraften varit 2,2
% per år och för mottryckskraften i fjärrvärme-
anläggningar över 13 % per år.

Utvecklingen för värmekraftstationerna se-
dan driftåret 1969/70 visas i fig. 19 och 20.
Gällande utbyggnadsprogram t o m 1985 för
större konventionella värmekraftanläggningar
och för kärnkraft framgår av tabell 12 och 13.

Idrift-
lagning

år

1981

1985

Station

Hälsingborg

Sundsvall

Karskär 5

Umeål

Luleå

Typ

Mottryck,
fjärrvärme

Mottryck,
fjärrvärme

Mottryck,
fjärrvärme

Mottryck.
fjärrvärme

Mottryck
fjärrvärme

MW
(netto-
effekt)

55

59

125

30

80

Tabell 12: Program för större utbyggnader av konventionell
värmekraft 1981-1985.
Programme for large conventional thermal power.

Idrift-
tagning

år

1981

1982
1985

Station

Forsmark 1
Ringhals 3
Forsmark 2

Ringhals 4
Forsmark 3

MW
(netto-
effekt)

900
915
900

915
1 050

Tabell 13: Program för kärnkraftutbyggnader 1981-1985.
Programme for nuclear power plant harnessings.
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Figur 17: Regleringsmagasinens tillväxt från 1969/70

Development of reservoirs.

Figur 20: Installerad kärnkrafteffekt från 1969/70.

Installed nuclear capacity.
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Figur 18: Installerad vattenkrafteffekt från 1969/70.
Installed hydro power capacity.

Figur 21: Total installerad effekt från 1969/70.
Total installed capacity.

Figur 19: Installerad konventionell värmekrafteffekt från

1969/70.
Installed conventional thermal power capacity.
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Gamla och nya Finnfors kraftstation i Skellefteälven.
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Elförbrukningen

Elförbrukningen inom landet exkl kraftstatio-
nernas egenförbrukning men inkl överförings-
förluster uppgick under driftåret 1979/80 till
93,5 TWh vilket innebär en ökning med 0,8
TWh eller 0,9 % jämfört med föregående år.

Utvecklingen under den senaste 10-
årsperioden visas i tabell 14. Elförbrukningen
n a r u"der perioden ökat med i genomsnitt 4 %
p e r ä r D e l ä g s t a o k n i n g a r n a p e r b n o t e r a d e s

under driftåren 1973/74 samt 1977/78 och upp-
gick till 1,3 resp. 0,2 %. De största ökningarna
per år däremot uppnåddes under åren 1972/73
samt 1978/79 och var 7,6 resp. 7,1 %.

Industrin ökade trots under året goda kon-
junkturer sin förbrukning med endast 1,5 %,
vilket främst förklaras av det produktionsbort-
fall som blev följden av arbetsmarknadskonflik-
ten våren 1980. En enda industribransch min-
skade sin förbrukning nämligen järn-, stål- och
metallverk. Gruvor och mineralbrott ökade sin
förbrukning med hela 15 % men denna bransch
svarar endast för ca 6 % av industrins elanvänd-
ning varför totalbilden ej påverkas nämnvärt
härav. Under den senaste tioårsperioden har in-
dustrins förbrukningsökning varit i genomsnitt
2,0 % per år, 4 % per år under den första delen
och 1,3 % under den senare delen av perioden.
Utvecklingen för industrins olika undergrupper
framgår av tabell 15.

Samfärdselsektorns elförbrukning ökade un-
der driftåret med 1 %. Den genomsnittliga ök-
ningen under tioårsperioden har varit 1,6 per år.

Inom sektorn hushåll och handel var förbruk-
ningen nästan oförändrad jämfört med året in-
nan, medan den genomsnittliga ökningen under
perioden ligger på 7 % per år. Man har tidigare
under perioden haft en stabil uppgång, bortsett
från krisåret 1973/74.

Leveranssäkerheten på det svenska eldistri-
butionsnätet får anses vara god. Följande upp-
gifter rörande spänningsområdet 1 3 0 - 2 0 kV
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Driftår

1970/71
1971/72
1972/73

1973/74
1974/75
1975/76

1976/77
1977/78
1978/79*)

1979/80*)

FÖRBRUKNING INOM LANDET

Industri1)

33 979
34 310
37 225

38 861
39 614
38 478

39 003
39 035
39 851

40 433

Jäfn-
och

spår-
vägar.
buss-
trafik

1 951
2 016
1 970

2 124
2 094
2 042

2 153
2 107
2 235

2 253

Hushåll.
handel
m m2)

23 119
25 582
27 541

27 747
31 076
34 586

37 530
38 312
42 298

42 401

El-
pannor1)

207
253

Över-
förings-

för-
luster

6 799
7 354
8 028

7000
7 141
7 995

7 593
7 916
8 253

8411

SUMMA

66 055
69 515
74 764

75 732
79 925
83 101

86 279
86 467
92 637

93 498

EXPORT

3 302
4 136
4 700

5 188
4 068
6 281

5 159
3 929
3 185

3 945

TOTAL
FÖRBRUKN.

INKL.
FÖRLUSTER

och
EXPORT

69 357
73 651
79 464

80 920
83 993
89 382

91 438
90 396
95 822

97 443

*) Preliminära värden.
' ) Omfattar gruvor och mineralbron sarm tillverkningsindustri (svensk näringsindelning. SNI. näring 2 och .1).
~) Inkl, gas-, värme- och vattenverk.

) Fr o m 1974 redovisas ej elpannor separat. Uppgifterna för aren 1972/73 och 197.1/74 har reviderats med hänsyn (til Jt*«j.

Tabell 14: Förbrukningens fördelning på olika förbrukargrupper under senaste I O-årsperioden. GWh.
Consumption divided among consumers' groups, GWh.
Källa: Statistiska Centralbyråns elstatistik.

grundas på material från Vattenfall och
VAST*) och torde vara representativt som
genomsnitt för landet som helhet. Vissa mindre
skillnader kan råda inom olika regioner.

Abonnentavbrott, genomsnittsvärden för åren
1975-1979
Abonnent- Antal avbrott Avbrottstid
spänning per abonnent per avbrott,
kV och år minuter

130-70
60-40
30-20

0,5
1,1
1,3

54
67
72

Avbrottsnivån under driftåret 1979/80 var
trots hög åskaktivitet lägre än 1978/79 men
högre än nivån 1977/78.

*) Svenska Kraftverksföreningens Stiftelse för Tekniskt

Utvecklingsarbete.

Den framtida elförbrukningen

CDL framlade 1977 en studie över elförbruk-
ningens utveckling till 1990 enligt två alterna-
tiv. Det lägre av dessa indikerade ett elproduk-
tionsbehov exklusive kraftverkens egenförbruk-
ning av 149 TWh. En ny studie har påbörjats
och kommer att presenteras under våren 1981.

Även statens industriverk (SIND) redovisade
hösten 1977 prognoser rörande elförbrukningen
fram till 1990. Det lägsta alternativet visade på
ett elproduktionsbehov av 136 TWh. SIND av-
ser att framlägga nya prognoser under hösten
1980 i anslutning till 1980 års långtids-
utredning.

Under våren 1979 enades de politiska par-
tierna om att anordna en rådgivande folkom-
röstning om kärnkraften. En statlig kommitté
med uppdrag att utreda konsekvenserna av en
kärnkraftavveckling (Konsekvensutredningen)
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TWh/år

Figur 22: Förbrukningens fördelning på industri, hushåll, handel m m och samfärdsel från 1960/61.
Electricity consumption in industry, household, trade etc and communications from 1960161.

framlade omkring årsskiftet 1979/80 ett betän-
kande som underlag för folkomröstningen i
mars 1980.

I betänkandet ingår en så kallad referensprog-
nos, vilken i huvudsak överensstämmer med de
tidigare bedömningar som gjorts av SIND samt
i 1979 års energiproposition. Referensprognos-
en innebär elförbrukningsnivåer om 138 resp
154 TWh inkl distributionsförluster åren 1990
resp 2000. Därutöver redovisas även två av-
vecklingsalternativ där elförbrukningen genom
restriktioner samt olika sparåtgärder reduceras
jämfört med referensalternativet. Resultatet av

folkomröstningen gav vid handen att en majori-
tet av det svenska folket ansåg att man borde
använda högst de tolv aggregat som är i drift,
färdiga eller under projektering samt att ingen
ytterligare kärnkraftutbyggnad skall förekom-
ma. Som en följd av folkomröstningen lade
regeringen den 24 april 1980 fram en proposi-
tion (reg. prop. 1979/80:170) där man drog upp
allmänna riktlinjer för energipolitiken:

- energisystemet bör bygga på många olika
energislag, helst förnybara och in-
hemska.
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Driftår

1970/71
1971/72
1972/73

1973/74
1974/75
1975/76

1976/77
1977/78
1978/79*)

1979/80*)

INDUSTRIBRANSCHER1)

Gruvor

1 691
1 855
2 020

2 129
2 287
2 421

2444
2 046
1 988

2 278

Järn-,
stål-
och

metall-
verk

7 532
7 432
7 795

8 086
8 319
7 847

7 602
7 081
7 450

7 360

Verk-
städer

3 545
3 674
3 937

4 072
4 388
4 471

4 677
4 434
4 656

4 764

Jord
och
sten

250
260
268

288
248
176

177
173
092

1 131

Trä

998
1 045
1 159

1 244
1 246
1 319

1 449
1 424
1 494

1 521

Massa
och

papper

10 739
10 910
12 546

13 264
13 305
12 495

12 908
13 325
14 376

14 443

Livs-
medel

047
112
170

195
269
331

406
421
484

1 574

Textil,
be-

klädn.
och
läder

384
381
388

392
384
382

397
373
383

402

Kemi

5 042
4 953
5 322

5 617
5 757
5 722

5 528
5 283
5 400

5 464

Små-
ind.
och

hant-
verk-)

751
688
620

574
411
314

415
414
528

1 496

Summa

33 979
34 310
37 225

38 861
39 614
38 478

39 003
37 974
39 851

40 433

* ) Preliminära vanten.
' ) F r o m 1972/7.1 ingår elpannekraftcn i värdena för resp. bransch.
- ) Restpost som i huvudsak omfattar ej branschredovidad förbrukning inom småindustri och hantverk

Tabell 15: Industrins förbrukning fördelad på industrigrupper under senaste I O-årsperioden. GWh.
Electric power consumption of industrial branches, GWh.
Källa: Statistiska Centralbyråns elstatistik.

- stora insatser krävs för att åstadkomma en
bra energihushållning och för att kunna
ersätta olja med andra energislag.

- transportsektorns oljeberoende är mycket
stort varför det är angeläget att komma
igång med en produktion av syntetiska
drivmedel, helst baserad på inhemska
råvaror.

Elförbrukningens utveckling på lång sikt be-
ror av den ekonomiska utvecklingen samt av
den energipolitiska inriktningen. Utgången av
folkomröstningen ger möjlighet att utnyttja
kärnkraften för att bl a ersätta olja under de
närmaste årtiondena. Detta kan ske genom elan-
vändning vid främst lokaluppvärmning.

Även nya användningsområden för el är
tänkbara. Det är därför viktigt att man ej under-
skattar det framtida elbehovet. Dessutom kan
störningar i oljetillförseln leda till en stark ök-
ning av efterfrågan på el.

Förbrukningens effektvariationer

Totalbelastningens variationer

Den timvisa effektstatistiken, som framtages
genom samkörningsgruppens redovisade belast-
ning har fortsatt planenligt och omfattar nu tio
hela driftårs beräknade timvärden över landets
belastning.

En kort presentation av hur timvärdena fram-
tages var införd i CDL årsberättelse 1969/70
(sid 21).

I figur 26 redovisas den beräknade belast-
ningen under tredje onsdagen sex månader un-
der driftåret. Även den högsta och lägsta timbe-
lastningen under driftåret har beräknats. Den
högsta timbelastningen inträffade den 5 februari
kl 08-09 och uppgick till 17 708 MW. Driftåret
1978/79 var högsta timbelastningen 17 753
MW och inträffade den 15 februari kl 08-09.
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Den lägsta timbelastningen inträffade den 14
juli kl 04-05 och var 4 526 MW. Motsvarande
värde närmast föregående driftår var 4 163 MW
och inföll den 22 juli kl 04-05. Minskningen
mellan driftåren för högsta timbelastningen blev
0,3 % medan för den lägsta timbelastningen
redovisas en uppgång med 8,7 %.

Intressanta faktorer i sammanhanget är ut-
nyttjningstiden och utnyttjningsfaktorn, vilka
för driftåret 1979/80 var 5 280 timmar resp
60,1 7c. Motsvarande värden för driftåret innan
var 5 217 timmar resp 59,6 %. Vid beräkning
av dessa faktorer har som maximieffekt högsta
timbelastningen enligt ovan använts.

November December

1012 14 1618 20 2224 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 4 6

5 000

Januari Februari Juni

15 000

10 000

5000

8 10 1214 1618 2022 24 2 4 8 101214 1618 20 22 24 2 4 8 10 12 14 16 18 2022 24 2 4

Figur 26: Landets belastning tredje onsdagen, sex månader, driftåret 1979/80.
Total load during the third Wednesday of six separate months 1979/80.
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Ett månlandskap av kol framför Hässelby verket.
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Storkraftnätet

STORKRAFTNÄTET
OCH
SAMKÖRNINGEN

Kraftledningsnätet i de nordiska länderna fram-
går av fig 29. Det svenska storkraftnätet, som
består av ledningar för 400 kV och 220 kV,
omfattade vid driftårets slut 13 992 km. Stor-
kraftnätets omfattning under den senaste 10-
årsperioden framgår av tabell 17. Ändringen i
400 kV nätet under 1979/80 bestod av in- och
utledning till Timmersdala 2 km samt Ritsem-
norska gränsen 44 km.

30 juni
år

1971
1972

1973
1974
1975

1976
1977
1978
1979

1980

Längd km

400 kV

6 178
6 772

6 772
7 364
7 546

7 588
8 084
8 199
8 550

8 596

220kV

5 098
5 102

5 166
5 250
5 263

5 323
5 325
5 368
5 396

5 396

Tabell 17: Längden på i storkraftnätet ingående ledningar
under senaste 10-årsperioden.
The trunk line system.

Den installerade transformatoreffekten för de
transformatorer som är anslutna till storkraftnä-
tet, ökade under driftåret 1979/80 med I 477
MVA till 35 301 MVA vilket framgår av tabell
18. Transformatorer för enbart inmatning av
generatoreffekt samt enfasenheter i reserv är
inte inräknade. För systemtransformatorer med
tre lindningar har endast genomgångseffekten
på lindningar anslutna till systemspänning
medräknats.

Vid driftårets slut var överföringsbehovet en-
ligt de transiterande företagens stamnäts-
abonnemang och motsvarande data för Vatten-
fall 3 127 000 MWkm. Om företagen skulle
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Omsättning kV

400/275
400/220
400/130

220/130
220/100
220/70

220/40
220/30
220/20
220/10
220/6

Summa

Effekt MVA
30 juni 1980

500
8 240

14 360

6 097
1 194
3511

115
750
333
156
45

35 301

Tabell 18: Installerad systemtransformatoreffekt 1979/80
uppdelad på omsättningar.
Transformer ratios.

utnyttja denna överföring fullt, skulle detta in-

nebära en överförd effekt från Norrland till

Mellansverige vid snitt 61° av 5 519 MW.

Stamnätsöverföringen från Norrland samt för-

lusterna för senaste I O-årsperiod framgår av ta-

bell 19. Maximala timvärdet inträffade 19 de-

cember och var 6 207 MWh/h. Utnyttjningsti-

den för överföringen var 5 100 h/år.

Driftår

1970/71
1971/72
1972/73

1973/74
1974/75
1975/76

1976/77
1977/78
1978/79

1979/80

Överförd
energi

GWh

22 476
26 384
31 659

30 559
31 301
31 484

23 825
26 674

, 31 140

31 672

Förluster

GWh

349
613
951

773
863
951

1 695
1 747
2 021

2 212

%

6,00
6,11
6.16

5,80
5.95
6.20

7,11
6,55
6,49

6.98

Tabell 19: Överföring från norr till söder samt förluster på
stamnätet under senaste 10-årsperioden.
Transmission from north to south and losses on the trunk
line system.

29

26 W

Figur 27: Kraftflödet på stamnätet och regionala nät.
Flow of power on the trunk line system.

37



Energiflödet mellan elområdena på stamnätet
och regionala nät framgår av fig, 27,

Under driftåret 1979/80 har inga anmärk-
ningsvärda störningar inträffat.

Samkörningen inom landet

Storkraftnätet möjliggör ett omfattande utbyte
av tillfällig kraft mellan de större kraftföreta-
gen. För detta gäller de regler som utformats
mellan företagen inom den s k samkörnings-
gruppen. I denna ingår Vattenfall, Bålforsens
Kraft AB, Graningeverkens AB, Skellefteå
Kraftverk, Voxnans Kraft AB, Värmlandskraft
AB samt sex företag som bildat en pool, Krång-
edegruppens Samköming AB (KGS). Dessa sex
företag är: AB Bergslagens Gemensamma
Kraftförvaltning, AB Örebro Kraftförmedling.
Krångede AB, Stockholms Energiverk, Stora
Kopparberg-Bergvik och Sydkraft AB.

Samkörningens målsättning är att utnyttja
landets kraftproduktion på ett optimalt sätt och
ge rättvis fördelning av samkörningsvinsten.
Genom samkörningen kan man dessutom hålla
en gemensam reservkapacitet på det totala
kraftsystemet och därmed sänka kostnaderna
för erforderlig reserv för störningar i produk-
tionsanläggningar och stamnät.

Inköp och försäljning av tillfällig kraft upp-
visar stor variation i energi under ett år.
Genom ökade marginalkostnader för elpro-
duktion har omsättningen på denna kraftbörs
stigit avsevärt i kronor räknat under senare
år.

Utbytena av tillfällig kraft inom samkör-
ningsgruppen månadsvis under driftåret
1979/80 framgår av följande tabell:

Den sammanlagda omsättningen inom sam-
körningsgruppen uppgick sålunda till
3 669 GWh. Jämfört med föregående år blev
omsättningen 19% högre.

Den avgjort största delen, eller 56 7c, av
omsättningen i ovanstående tabell utgörs av

1979 juli
augusti
september
oktober
november
december

1980 januari
februari
mars
april
maj
juni

Total omsättning
GWh

321
405
394
326
294
356

204
227
224
211
429
278

kraftutbyten mellan Vattenfall och KGS. Utby-
tet mellan Vattenfall och Graningeverkens AB
svarar för 15 c/c medan resten fördelas relativt
jämnt på övriga företag.

Värmekraftens andel av totala produktionen
är inom KGS relativt sett mycket större än hos
Vattenfall. Därför motsvarar kraftbörsens om-
sättning till huvudsaklig del leverans av vär-
mekraft från KGS till Vattenfall. Graningedelen
består till huvudsaklig del av vattenkraftöver-
skott som levererats till Vattenfall.

Samkörningen med grannländerna

Kraftutbytet med grannländerna blev, som
framgår av tabell 20, under 1979/80 betydligt
högre än året innan.

I tabellen ingår i energin för såväl import som
export en del kontrakterade leveranser (fast
kraft). Ökningen av importen av fast kraft från
Norge var skenbar enär motsvarande kvantiteter
har återlevererats. Exporten av fast kraft har
minskat väsentligt i och med att kontraktsleve-
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Import

6000
Export

Figur 28: Kraftutbytet med grannländerna 1975/76-1979/80.

Exchange of electric power with the neighbouring countries.
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,HUUT0KO5KI ,

Vattenkraftstation
Hydro power plant

Värmekraftstation
Thermal power plant

, Transformator-och koppl. stationer
Substations

300-400 kV ledning
Power lines

220-250kV ledning
Power lines

130-250 kV ledning lendast Danmark
"Power lines o island)

Figur 29: Översiktskarta över det nordiska kraftsystemet.
The nordic power system.

40



Driftår

1970/71
1971/72
1972/73

1973/74
1974/75
1975/76

1976/77
1977/78
1978/79*)

1979/80*)

IMPORT

Danmark

2 568
1 414

560

406
157
238

1 542
313
723

515

Finland

193
20
19

383
518
37

355
394

1 145

1 619

Norge

2 912
4 662
5 076

5 447
5 476
7 866

3 553
1 668
2 054

3 090

Summa

5 673
6 096
5 655

6 236
6 151
8 141

5 450
2 375
3 922

5 224

EXPORT

Danmark

664
710
971

559
887

2 246

1 489
1 998
1 803

1 824

Finland

1463
3 039
3 509

4 434
2 776
3 829

2 057
457
921

1 451

Norge

1 175
387
220

195
405
206

1 613
1 474

461

671

Summa

3 302
4 136
4 700

5 188
4 068
6 281

5 159
3 929
3 185

.1 946

* ) Preliminära värden.

Tabell 20: Import och export undsr senaste 1 O-årsperioden. GWh.
Imports and exports, GWh.

ransen till Danmark från Barsebäck 1 har portökningen till Finland uppstod under sen-
upphört.

Största förändringen jämfört med 1978/79
vad gäller import och export av tillfällig kraft
uppvisar Finland. Under vintermånaderna im-
porterades därifrån stora mängder kolkraft. Ex-

sommaren 1979 när vattenkraftöverskott levere-
rades. Under motsvarande tid importerades av-
sevärda mängder vattenkraftöverskott från
Norge.

Bild från Åsele kraftslationsbygge. Här åtgår stora mängder armeringsjärn.
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1. Inledning

SVENSK
REAKTORSÄKERHET

I maj 1975 diskuterade riksdagen den energi-
proposition som regeringen hade föreslagit. I
propositionen ingick ett förslag om utbyggnad
av det svenska kärnkraftprogrammet till 13
kraftreaktorer. I och med den riksdagsbehand-
lingen började den allmänna debatten om kärn-
kraftens berättigande, dess säkerhet och Sveri-
ges energibehov, som sedan fortsatte oavbrutet
och ibland i våldsamma former till och med de
sista dagarna i mars 1980. Av den debatten
kunde man lätt få intrycket, att kärnkraftsäker-
het var ett dittills försummat område, som hade
uppmärksammats just genom debatten och där
stora brister fanns att rätta till. Vad många i
debatten glömde - eller kanske ville glömma -
var att kärnkraftens säkerhetsfrågor hade be-
handlats lika länge som kärnkrafttekniken hade
utvecklats och i själva verket till stor del varit
styrande för hur den kommersiella reaktortekni-
ken kom att utformas. I debattens tidigare sked-
en fördes sällan fram de insatser som svensk
kraftindustri, den svenska reaktortillverkaren
och svenska forskningsinstitutioner hade utfört
inom säkerhetsområdet. Det blev inte heller till-
räckligt tydligt sagt, hur framgångsrikt det arbe-
tet varit och vilken hög säkerhetsnivå man hade
uppnått i svenska och utländska reaktorer. Det
tog också lång tid innan diskussionerna om
kärnkraftens risker breddades till att gälla ris-
kerna för all energiproduktion. Breddningen till
en diskussion om samhällets riskbedömningar
och om vad vi är beredda att acceptera av risker
och att betala för att undvika dem. har knappt
kommit igång idag.

Den svenska kärnkraftdebatten mellan maj
1975 och mars 1980 har inte lett till någon
drastisk förändring av synen på kärnkraftsäker-
heten eller höjningar av säkerheten, som ändå
inte var på väg. Den stora effekten av debatten
är istället att kärnkraftens säkerhetsfrågor -
först avfallshanteringens, sedan reaktordriftens
- fördes ut i den allmänna diskussionen och att
allmänhet, politiker och massmedia gjordes
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medvetna om detta betydelsefulla område och
ökade sina kunskaper. Ett beklagligt inslag i
den processen var att det fanns många politiker,
som gärna letade efter säkerhetsrisker hos kärn-
kraften, men inte gjorde några ansträngningar
för att bidra till förbättringar.

Haveriet i den amerikanska Three Mile Is-
landreaktorn TMI-2 den 28 mars 1979 ledde i
kombination med den speciella politiska situa-
tionen till beslutet om folkomröstningen i kärn-
kraftfrågan. Folkomröstningen framställdes
först som ett ställningstagande till kärnkraftens
risker - (är de så små i förhållande till kärnkraf-
tens fördelar, att vi kan acceptera dem?) - men
efter hand kom debatten inför omröstningen att
gälla mycket mer än bara säkerheten. Vad vi
egentligen till slut röstade om är inte lätt att
avgöra.

Sent på våren 1979 tillsatte regeringen den
s.k. reaktorsäkerhetsutredningen. Den fick upp-
draget att framställa ett bakgrundsmaterial inför
folkomröstningen, där haveriet i USA studera-
des och beskrevs och där framför allt haveriets
innebörd för den svenska reaktorsäkerheten och
det svenska reaktorprogrammet undersöktes.
Reaktorsäkerhetsutredningen lämnade svaret,
att haveriet i den amerikanska TMI-reaktorn
inte var ett skäl till att misstänka att säkerheten
skulle vara för låg i de svenska reaktorerna och
inte heller ett skäl för omprövning av det sven-
ska kärnkraftprogrammet. Det är svårt att säga
om utredningens betänkande fick någon större
betydelse som bakgrundsmaterial för folkom-
röstningen och väljarnas ställningstaganden,
men betänkandet är ett betydelsefullt dokument
för dem som arbetar med kärnkraften.

Mycket av det arbete som utredningen re-
kommenderade, var redan igångsatt. Några frå-
gor som man redan hade börjat studera gavs
ytterligare vikt, t.ex. möjligheten att bygga
stora s.k. filterkammare för att begränsa följ-
derna av ett radioaktivt utsläpp efter ett haveri.
De svenska kärnkraftföretagen inspirerades att
bilda det gemensamma säkerhetsorganet Rådet
för kärnkraftsäkerhet, som bl.a. fick uppgiften

att förverkliga flera av reaktorsäkerhetsutred-
ningens rekommendationer.

2. Historik

Den första kraftproducerande svenska reaktorn,
Ågesta, togs i drift 1964. Säkerhetsmyndighe-
terna hade små resurser och det system för offi-
ciella regler som styr säkerhetsarbetet hade till
en början en mycket liten omfattning. Detta
lade grunden för ansvarsfördelningen mellan
myndigheter och kraftindustri. Den innebär att
myndigheten formulerar mål och kriterier för
säkerheten, medan kraftindustrin i samarbete
med leverantören gör förslagen til! hur målen
skall nås. Förslagen ges till myndigheten för
godkännande. Denna rollfördelning har lett till
att både kraflindustrin och tillverkaren tvingats
till ett aktivt säkerhetstänkande som gjort att
man i flera avseenden har legat före i den inter-
nationella utvecklingen.

Också vid arbetet med Marviken-reaktorn,
som aldrig togs i drift, utvecklades säkerhets-
lösningar som blev till nytta i senare
konstruktioner.

År 1965 beställde Oskarshamns Kraftgrupp
AB (OKG) reaktorn Oskarshamn 1 av Asea-
Atom. De säkerhetskriterier som styrde kon-
struktionen var i stort sett baserade på dåvaran-
de relativt fragmentariska amerikanska före-
skrifter. Vid den löpande säkerhetsgranskning-
en under byggnadsskedet fann man att elförsörj-
ningens och kontrollutrustningens utförande ut-
gjorde svaga punkter i konstruktionen. I samråd
med statens kärnkraftinspektion (dåvarande De-
legationen för atomenergifrågor) och Asea-
Atom gjorde OKG omfattande förändringar i
utförandet som framför allt syftade till att skapa
bättre separation mellan de olika kraftförsörj-
ningssystemen. Även med dagens mått står sig
verkets konstruktion bra från säkerhets-
synpunkt.

Konstruktionen av Ringhals 1 baserade sig på
erfarenheten från Oskarshamn 1 utom vad gäl-
ler de elsystem, som försörjer säkerhetsutrust-
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ningen. Statens vattenfallsverk hade med ut-
gångspunkt från erfarenheterna från konstruk-
tionsarbetet för Marviken-reaktorn och från nya
utländska erfarenheter funnit, att elsystemens
separering och tillförlitlighet hade central bety-
delse från säkerhetssynpunkt. Utformningen av
elsystemen grundades på resultat från tillförlit-
lighetsanalyser och har sedan med bara smärre
förändringar använts i de moderna reaktorerna
Forsmark I, 2 och 3 och Oskarshamn 3. Sepa-
reringen av det elsystem i Ringhals I, som
försörjer säkerhetssystem blev mycket strikt
och av samma kvalitet som i de senare reakto-
rerna Oskarshamn 2 och Barsebäck I och 2.

Vid konstruktionen av kokarreaktorerna
Oskarshamn 2, Barsebäck I och Barsebäck 2
utnyttjades erfarenheterna från Oskarshamn 1
och separationen av kraftförsörjningen och kon-
trollutrustningen gjordes mycket stringent. Det
kan noteras att motsvarande principer då ännu
inte hade slagit igenom i t.ex. amerikanska
konstruktioner. De stränga svenska kraven var
huvudsakligen grundade på kvantitativa tillför-
litlighetsberäkningar (även kallade probabilis-
tiska riskanalyser, PRA) som visade att risken
för reaktorolyckor inte i första hand samman-
hängde med stora rörbrott utan snarare med
mindre störningar i verkets drift.

Tryckvattenreaktorerna Ringhals 2, 3 och 4
levererades av den amerikanska reaktortillver-
karen Westinghouse. Emellertid accepterade
statens vattenfallsverk inte det amerikanska
standardutförandet för kraft- och kontrollutrust-
ningen. Dessa delar kom att utföras enligt sam-
ma principer som i Ringhals 1. Separationen av
säkerhetssystemen har drivits längst för
Forsrnark-reaktorerna, där samtliga säkerhets-
funktioner finns i var och en av fyra parallella
kretsar, som i mycket stor utsträckning är helt
skilda från varandra. På uppdrag av den statliga
energikommissionen gjorde Asea-Atom en pro-
babilistisk riskanalys av den senaste av
Forsmark-reaktorerna, Forsmark 3. Analysen
gjordes med samma metod och grundantagan-
den som den s.k. Rasmussen-studien (WASH-

1400) av den amerikanska kokarreaktorn Peach
Bottom. Sannolikheten för stora olyckor är en-
ligt denna jämförelse omkring 10 gånger lägre
för Forsmark än för Peach-Bottom-reaktorn,
vilket illustrerar utvecklingen inom säkerhets-
området.

Till grund för Forsmark 3 och Oskarshamn 3
ligger Asea-Atoms standardkonstruktion
«BWR 75». Vid konstruktionen av BWR-75
arbetade Asea-Atom med täta konsultationer
med kraftföretagen och kärnkraftinspektionen
för att dessa på ett tidigt stadium skulle kunna
påverka utförandet.

3. Dagsläget

Alltsedan idrifttagningen av Ågesta finns hos de
svenska kraftföretagen en tradition att löpande
bearbeta säkerhetsfrågorna. Varje kraftföretag
bedriver en egen oberoende säkerhetsgransk-
ning med hjälp av en säkerhetskommitté, som
rapporterar direkt till kraftföretagets ledning.
Säkerhetskommittéerna granskar fortlöpande
alla händelser av säkerhetsmässig betydelse vid
anläggningarna. Arbetet sker enligt särskilda
instruktioner som finns inskrivna i verkens sä-
kerhetstekniska föreskrifter (som är fastställda
av kärnkraftinspektionen). Vid alla sammanträ-
den förs protokoll som sänds in till kärnkraftin-
spektionen och därmed blir offentliga handling-
ar. Säkerhetskommittéerna för kraftföretagen
står i nära kontakt med varandra. Exempelvis
ingår OKG-personal i Sydkrafts kommitté och
vice versa. Kontakten mellan säkerhetskommit-
téerna har skapat goda förutsättningar för ett
effektivt erfarenhetsutbyte inom landet.

Det nära samarbetet mellan den svenske till-
verkaren och kraftföretagen består även efter
det att anläggningsägaren övertagit ansvaret för
driften.

Kärnkraftverken drivs i enlighet med regler-
na i de s.k. säkerhetstekniska föreskrifterna
(STF) som utarbetats av kraftföretagen och efter
granskning och godkännande av kärnkraftin-
spektionen har satts som villkor för driften. STF
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för de svenska kokarreaktorerna har utarbetats
gemensamt av Sydkraft, OKG och statens vat-
tenfallsverk och är likartade för samtliga an-
läggningar. STF utgör underlag för säkerhetsre-
laterade beslut i kontrollrummet på en relativt
detaljerad nivå. Deras aktualitet följs upp fort-
löpande av kraftföretagen, och för att likheten i
utformning och tolkning skall bevaras, finns en
speciell STF-grupp, som sammanträder
regelbundet.

När TMI-haveriet inträffade gjordes en för-
nyad intern säkerhetsgranskning, speciellt vid
statens vattenfallsverk, som är ägare till de
svenska try ek vattenreaktorerna. Denna gransk-
ning ledde till att vissa ändringar infördes med
kort varsel på Ringhals 2, trots att man efter
TMI-haveriet bedömde att skillnaderna i kon-
struktion mellan Ringhals-reaktorerna och
TMI-reaktorn var utslagsgivande för säkerhe-
ten. Allt eftersom mer information erhölls om
TMI-haveriet, inleddes ett omfattande gransk-
ningsarbete också för de svenska kokarreakto-
rerna för att uppdaga eventuellt förbisedda hän-
delsekedjor, som skulle kunna leda till härd-
överhettning. Vissa förbättringar infördes som
följd av denna granskning.

Reaktorsäkerhet har för kärnkraftindustrin
aldrig varit ett enkelt och entydigt begrepp i den
betydelsen att den bara skulle avse säkerheten
hos ett antal komponenter och deras samfunk-
tion. Operatörernas förmåga till överblick och
rationellt handlande, organisationen bakom
operatörerna, instruktions- och orderrutiner,
kontroller, underhållsorganisation och andra
liknande begrepp, ingår naturligt i kärnkraftin-
dustrins helhetssyn på säkerhetsfrågorna. Krav
på detaljförändringar av säkerhetssystemen
måste framställas mot bakgrund av helhets-
synen på säkerheten. Detta fordrar ingående
kunskap om och erfarenhet från uppbyggnad
och drift av kärnkraftverk. Däremot kan all-
männa mål för säkerheten formuleras utan
sådan bakgrund.

Säkerheten vid kärnkraftverk bygger på ett
antal successiva skyddsbarriärer, som var och

en måste felfungera, om en stor olycka skulle
kunna inträffa. Härav följer att sannolikheten
för initialfel och tillbud utan omgivningsskador
är betydligt större än för en fullgången olycka.
En fördel med ett sådant system är att säkerhet-
en hela tiden kan förbättras genom de lärdomar
som dras av inträffade incidenter och tillbud.
TMI-haveriet är ett, låt vara drastiskt, exempel
på detta. Kärnkraftintressenterna, såväl myn-
digheter som företag, har med ledning av erfa-
renheterna från TMI omprövat principer och
detaljer i säkerhetsarbetet. Detta är bakgrunden
till den självklara slutsatsen från reaktorsäker-
hetsutredningens sida, att säkerheten blivit stör-
re efter TMI-haveriet.

4. Reaktorsäkerhetsutredningens
betänkande

Reaktorsäkerhetsutredningen diskuterar i sitt
betänkande säkerhetshöjande åtgärder vid de
svenska kärnkraftverken. Utredningen redovi-
sar det aktuella läget och ger därefter sina egna
förslag till förbättringar. Åtgärderna är uppdela-
de på nio områden, nämligen:

- rollfördelning och organisation
- konstruktion och utförande
- utsläppsbegränsande åtgärder
- människa - maskinfrågor
- personalens rekrytering och utbildning
- normaldrift
- haveriberedskap
- händelseuppföljning, felanalys och

erfarenhetsåterföring
- forskning

Den svenska kärnkraftindustrin delar reaktorsä-
kerhetsutredningens uppfattning att haveriet vid
TMI ger anledning till omprövning på en rad
punkter, även för den svenska reaktor-
säkerheten.
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Utredningens rekommendationer och kärn-
kraftinspektionens program för säkerhetshöjan-
de åtgärder, som tagits fram med utredningen
som grund, innebär emellertid ingen radikal
omläggning av den kurs som följts i den sven-
ska kämkraftutvecklingen. Rekommendationer-
na och programmet syftar snarare till mer mål-
medveten och intensifierad satsning på mål som
redan varit identifierade.

Kärnkraftföretagen yttrade sig september
1980 till regeringen om reaktorsäkerhetsutred-
ningens betänkande och om kärnkraftinspektio-
nens programförslag. Rådet för kärnkraftsäker-
het fick kraftföretagens uppdrag att beskriva
dessas gemensamma synpunkter och Rådets
rapport inlämnades sedan till regeringen av
företagen. De synpunkter på reaktorsäkerhets-
utredningen som nu följer är hämtade från Rå-
dets yttrande.

Samverkan mellan kraftföretag, reaktortill-
verkare och säkerhetsmyndigheter i Sverige kan
karakteriseras som en fortlöpande dialog, men
där myndigheterna har sista ordet. Reaktorsä-
kerhetsutredningen fann att detta arbetssätt är
effektivt och säkerhetsbefrämjande och kraftfö-
retagen har kraftigt understrukit den uppfatt-
ningen. Erfarenheterna från USA har visat att
denna svenska metod för samverkan är att före-
dra framför den betydligt mer formaliserade
som använts i USA, men som nu ifrågasätts
också där. Tillsynsmyndigheternas huvudupp-
gift nu liksom tidigare bör vara att ange mål för
säkerhetsarbetet hos kraftproducenterna och att
sedan granska hur dessa uppnår målen. För att
detta skall vara möjligt, måste kraftföretagen ha
omfattande resurser för säkerhetsarbetet. Samti-
digt måste myndigheterna ha tillräcklig kompe-
tens och tillräckliga resurser för att självständigt
kunna följa och granska företagens säkerhets-
arbete.

När haveriet vid TMI hade inträffat och de
första analyserna om detta hade gjorts av den
amerikanska säkerhetsmyndigheten, utfärdade
denna en åtgärdslista för förbättring av säkerhe-
ten i de amerikanska kärnkraftverken. Denna

lista studerades omedelbart av de svenska kraft-
företagen, av säkernetsmyndigheterna och av
reaktorsäkerhetsutredningen, som då var mitt
inne i sitt arbete. Det kan konstateras att en stor
del av de åtgärder som den amerikanska myn-
digheten krävde var genomförda i de svenska
kärnkraftverken redan före TMI-haveriet, att
andra har åtgärdats efter haveriet, några kom-
mer att vidtas och att en del av åtgärderna inte
är relevanta för svenska förhållanden.

Reaktorsäkerhetsutredningen sade att «ut-
släppsbegränsande (konsekvenslindrande) åt-
gärder hittills fått ringa uppmärksamhet i debat-
ten om kärnkraftens säkerhet». Detta är möjlig-
en riktigt vad gäller den allmänna debatten,
men inte för de reella insatser som gjorts. Reak-
torinneslutningen som är en av de kostnadsmäs-
sigt tyngsta komponenterna i anläggningen, har
till uppgift just att förhindra stora utsläpp. In-
neslutningen har också under senare år varit
föremål för varierande undersökningar av olika
slag, t.ex. i fullskaleproven i Marviken, där
man har undersökt hur inneslutningen påverkas
vid stora rörbrott. Reaktorsäkerhetsutredningen
visade särskilt intresse för möjligheten att ett
haveri kunde leda till sådan tryckstegring i reak-
torinneslutningen, att denna sprängs, med stora
och okontrollerade radioaktivitetsutsläpp som
följd. Utredningen föreslog därför att man skul-
le åstadkomma kontrollerade utsläpp från inne-
slutningen via ett filtersystem som håller kvar
de radioaktiva ämnena. Utredningen lämnade
naturligtvis inte några detaljförslag till hur såda-
na filter skulle konstrueras men rekommendera-
de ytterligare studier. Kraftföretagen och kärn-
kraftinspektionen genomför gemensamt sådana
studier inom det s.k. FILTRA-projektet. Kost-
naderna för projektet beräknas till 15 miljoner
kronor över en tid på 2-3 år. På senare tid har
genom den internationella forskningen mycket
framkommit som tyder på att konsekvenserna
av stora reaktorhaverier tidigare har överskat-
tats. Det gäller t.ex. risken för s.k. ångexplo-
sioner och omfattningen av radioaktivitetsfrigö-
relsen från en skadad härd. Det är därför viktigt
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att avvakta resultaten av FILTRA-projektet in-
nan några bindande beslut fattas om uppförande
av filterkammare.

Det har ibland hävdats i den allmänna debat-
ten att mänskligt felhandlande inte kan tolereras
inom kärnkrafttekniken. I själva verket har
kärnkraftverken en hög toleransnivå vad gäller
mänskligt felhandlande genom principerna om
säkerhetssystemens övertalighet (redundans)
och «säkerhet vid fel» (fail safe). Icke desto
mindre är människa-maskin-frågoma av central
betydelse, vilket belysts av TMI-haveriet. Det
svenska kärnkraftprogrammet står idag inför en
rad konkreta frågor, där växelverkan mellan
människa och maskin är ett centralt problem.
Som exempel kan nämnas att byte av blockda-
torer i de äldre verken är aktuellt. Utformningen
av Forsmark 3:s och Oskarshamn 3:s kontroll-
rum pågår. Vi måste vidare ta ställning till sä-
kerhetstekniska lösningar som förordas i utlan-
det, t.ex. särskilda säkerhetspaneler i kontroll-
rummen och tekniska stödcentraler (technical
support centers) utanför kontrollrummen. Det
är angeläget att beteendevetenskaplig och ergo-
nomisk expertis utnyttjas i större utsträckning
än tidigare, men det är ett villkor för framgång
att dessa experter ges möjlighet att samverka
med dem, som svarar för andra delar av säker-
hetsarbetet. Vid studium av kontrollrummens
utformning och informationssystem är det
också viktigt att beakta samspelet mellan kon-
trollrum och de funktioner som finns ute i kraft-
verket och även utanför detsamma. Effektivite-
ten i detta samspel är väsentlig både vid nor-
maldrift och vid återgång till denna efter stör-
ningar. Den är också en förutsättning för ratio-
nellt underhåll.

I sin egen analys efter TMI-haveriet lyfte
kärnkraftföretagen tidigt fram utbildningsfrå-
gan. Reaktorsäkerhetsutredningen behandlade
också denna och gav synpunkter och rekom-
mendationer som väl överensstämmer med
kraftföretagens egna.

För driftpersonal genomfördes redan hösten
1979 en vidareutbildning om den egna statio-

nens process- och övervakningssystem, med
tonvikt på säcerheten och handlandet i en have-
risituation. Vidare fick samtliga anställda med
ledande funktion i skiften koncentrerad genom-
gång av de grundläggande processerna i reakto-
rerna. Denna utbildning skall följas upp med en
3-veckors kurs under vintern 1980/81. Mer ut-
rymme kommer i framtiden att ges störnings-
situationer, framför allt vid simulatorträningen.
Vad gäller underhållspersonalen är målet för
utbildningen främst att skapa en medvetenhet
om det egna arbetets betydelse för anlägg-
ningens säkerhet.

Rekryteringen av kompetent personal kan på
längre sikt bli den mest kritiska faktorn i säker-
hetsarbetet. Kärnkraftpersonalen har under de
senaste åren arbetat under alldeles speciella om-
ständigheter - och gör det fortfarande. Massme-
dia och allmänhet visar ett närgånget och ofta
negativt intresse för deras arbetsplats, formella
krav ställs på fortlöpande utbildning, verksam-
heten är idag begränsad till en 25-årsperiod. För
att sådana faktorer inte skall inverka förödande
på rekryteringen måste personalen kompenseras
med fördelaktiga anställningsvillkor.

Alltsedan starten av Ågestaverket 1964 har
de svenska kraftföretagen organiserat en haveri-
beredskap inom respektive anläggning och i
samordning med kommunala och länets myn-
digheter. Huvudansvaret för skyddet mot ska-
dor på omgivning och människor utanför verket
ligger på länsstyrelserna. Regelbundna övning-
ar har genomförts, i form av stora samövningar
vart tredje till vart femte år och genom mindre
interna övningar av olika slag årligen. TMI-
haveriet, strålskyddsinstitutets rapport«Effekti-
vare beredskap» och reaktorsäkerhetsutredning-
en har emellertid aktualiserat att beredskapspla-
neringen skulle vidgas till att omfatta även ex-
tremt stora och därmed extremt osannolika
olyckor. Strålskyddsinstitutet undersökte dels
hur beredskapen skulle kunna effektiviseras om
man stannar vid nuvarande ambitionsnivå, dels
vilka åtgärder som skulle behövas om man be-
slutar att höja ambitionsnivån till att täcka också
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beredskap mot de extremt stora olyckorna. Där-
emot lämnade institutet inte några rekommen-
dationer om en sådan höjning, utan överlät till
regeringen att ta ställning.

När det gäller beredskapen för åtgärder inom
själva kärnkraftanläggningen efter ett haveri, är
det utomordentligt viktigt att reaktorsäkerhets-
utredningen slagit fast, att «ansvaret för driften
självfallet ligger kvar på kraftbolaget även un-
der ett haveriförlopp», då kraftföretagen är enda
instans med driftkunnande och drifterfarenhet.
Kärnkraftföretagen har uppfattningen att skiftet
i kontrollrummet i sin helhet skall ges en sådan
kompetens och övning, att de självständigt och
utan hjälp utifrån skall kunna hantera en begyn-
nande kritisk situation. Ytterligare personal
med hög teknisk kompetens kan inom ca 1
timme efter larm från kontrollrummet vara där.
Den stora haverisituationen utvecklar sig för-
hållandevis långsamt och kraftföretaget kan
efter hand komplettera skiftet med ytterligare
experter, från både sin egen organisation, från
övriga kraftföretag och med annan kompetens
som finns tillgänglig i Sverige. Inom Rådet för
kärnkraftsäkerhet diskuteras för närvarande hur
kraftföretagen skall kunna samverka i händelse
av ett haveri.

En av de väsentligaste rekommendationerna i
reaktorsäkerhetsutredningen gällde händelse-
uppföljning, felanalys och erfarenhetsåterfö-
ring. Det system som finns idag behöver för-
stärkas på flera punkter. Det var också en av
huvudanledningarna till att kärnkraftföretagen
beslöt att bilda Rådet för kärnkraftsäkerhet
(RKS) för att samordna sin verksamhet vad
gäller erfarenhetsåterföring och störningsana-
lys. Detta arbete har redan påbörjats. Målet är
att effektivt ta tillvara sådan erfarenhet som är
av direkt eller indirekt betydelse för säkerheten
vid drift av kärnkraftverk. Arbetet sker på tre
huvudnivåer:

- Insamling av erfarenhetsdata från svenska
och utländska kraftverk. Rådet skall utveckla

system för detta som säkerställer att händelser
av betydelse fångas upp.

- Teknisk analys av insamlade data, bl.a.
grundad på en väl utvecklad metodik för pro-
babilistisk riskanalys.

- Sammanställning och presentation av resultat
och rekommendationer på ett sådant sätt att de
blir snabbt tillgängliga för samtliga berörda
personalkategorier.

Detta system är tänkt att träda i funktion
under våren 1981. Rådet har också inlett dis-
kussioner med statens kärnkraftinspektion om
hur samarbetet mellan dem skall utformas och
hur den offentliga insynen i verksamheten skall
kunna säkerställas. Vidare kan nämnas att Rå-
det har tillskapat en expertgrupp som snabbt
skall kunna utreda och analysera utländska
driftstörningar av intresse från säkerhets-
synpunkt.

Den tekniska utvecklingen av kärnkraftan-
läggningar har alltid varit hårt styrd av säker-
hetstänkande. Säkerhetsfrågorna har därför
också intagit en central ställning i forsknings-
arbetet. Målet för såväl konstruktionsarbetet
som forskningen har främst varit - och bör även
i fortsättningen vara - att förhindra olyckor.
Osäkerheter i konstruktions- och bedömnings-
underlaget har överbryggats med väl tilltagna
säkerhetsmarginaler. Forskningen har därför in-
te bara varit inriktad på att identifiera och lösa
säkerhetsproblem, utan också på att minska
osäkerheterna i konstruktionsunderlaget och
verifiera marginalerna. Bilden av kärnkraftver-
ken som översäkra anläggningar har i de flesta
avseenden successivt bekräftats av forskningen.
Denna verifierande forskning måste bedrivas
även i fortsättningen bl.a. för att samhällets
skyddsåtgärder inte skall styras av orealistiska
risktaganden.

5. Rådet för kärnkraftsäkerhet

De fyra svenska ägarna av kärnkraftverk - Vat-
tenfall, Forsmark, Oskarshamn och Sydkraft -
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har nyligen bildat RÅDET FÖR KÄRN-
KRAFTSÄKERHET, som började sin verk-
samhet I april 1980. Rådet skall främja samord-
ning och samarbete mellan företagen i deras
säkerhetsarbete. Det skall också självt driva sä-
kerhetsprojekt med hjälp av utomstående kon-
sulter, universitet och högskolor och andra
forsknings- och utvecklingsorganisationer. Rå-
dets egen personal skall också utföra analys-
och utvecklingsarbete.

En av rådets viktigaste uppgifter blir att sam-
la in information om onormala händelser och
olyckor i svenska och utländska kärnkraftverk
och att bedöma och analysera den information-
en. Rådets huvudsakliga arbetsområden är:

- Säkerhetsanalys, forskning och utveckling
med tonvikt på erfarenhetsåterföring inom
säkerhetsområdet.

- utbildning och träning av operatörer och an-
nan personal vid kärnkraftverken

- kvalitetssäkring
- haveriberedskap
- utbyte av drifterfarenheter mellan kärn-

kraftföretagen.

Rådets arbete skall bedrivas med öppenhet
gentemot allmänheten och med möjligheter för
politiker och massmedia att få en insyn i verk-
samheten. Avsikten är att rådet därigenom skall
bidra till att hos allmänheten skapa förtroende
för de svenska kärnkraftföretagens säkerhets-
arbete.

dia informeras om händelser och risker som
aldrig ägnas motsvarande uppmärksamhet när
det gäller andra områden i samhället. Det finns
därför en benägenhet att bedöma kärnkraften
och dess risker isolerad från övrig verksamhet i
samhället. Kiirnkraflanläggningamas riskpoten-
tial är inte enastående, vare sig ifråga om anta-
let tänkbara dödsoffer, samhällskostnader eller
sannolikhet. En mera fullständig kartläggning
av samhällets riskbild är därför nödvändig om
samhällets totala säkerhetsinsatser skall kunna
ge bästa möjliga resultat. Om en sådan total
riskbild presenterades, skulle frågan om t.ex.
Barsebäcks och Ringhals' placering ses i ett
annat ljus. De svenska kärnkraftverkens säker-
hetsnivå är sådan, att speciella åtgärder inte
behövs för vissa anläggningar enbart beroende
på deras lokalisering.

Energidebatten har klart visat på behovet av
ett oberoende, långsiktigt arbetande organ, som
kan sätta in olika riskfaktorer i samhället i ett
gemensamt perspektiv och därigenom underlät-
ta prioriteringen dv resurskrävande säkerbetsin-
satser. Det skulle också förbättra förutsättning-
arna för en saklig debatt om riskenia i
samhället.

Thomas Eckered

6. Samhällets riskbild

Kärnkraftens höga krav på säkerhetsnivå och
fortsatt säkerhetsarbete har inte många motsva-
righeter inom andra samhälleliga områden.
Därav följer bl.a. att också mycket små avvikel-
ser från den normala driften i kärnkraftverken
kommer att noteras, rapporteras och analyseras
som möjliga säkerhetsrisker. Det betyder också
ofta att allmänhet och politiker genom massme-

Dcnna artikel bygger på det yttrande över reaktorsäkerhets-
utiedningens betänkande och kärnkraftinspektionens pro-
gramförslag, som Rådet för kärnkraftsäkerhet utarbetade för
kärnkraftföretagen under sensommaren l')7°. Yttrandet
skrevs av Thomas Eckered. Ambjörn Lindskog och Evelyn
Sokolowski. alla Rådet för kärnkraftsäkerhet, samt Carl-
Erik Wikdahl. AB Kärnkraft.
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Medlemsföretag

CENTRALA
DRIFTLEDNINGEN

Statens Vattenfallsverk
Sydkraft Aktiebolag
Krångede Aktiebolag
Stockholms Energiverk
Bålforsens Kraftaktiebolag
Värmlandskraft Aktiebolag
Aktiebolaget Skandinaviska Elverk
Stora Kopparberg-Bergvik, Division Kraft
Graningeverkens Aktiebolag
Gullspångs Kraftaktiebolag
Skellefteå Kraftverk
Granges Aktiebolag, Granges Kraft
Aktiebolaget Bergslagens Gemensamma

Kraftförvaltning
Avesta Jernverks Aktiebolag

Personförteckning

I personförteckningen nedan har förutom CDLs
egna organ upptagits ledamöterna i styrelsen för
CDL-företagens serviceaktiebolag. Dessutom
har upptagits CDLs deltagande i tre nämnder
samt ledamöter i Samkörningsnämnden och
Stamlinjenämnden, två organ som arbetar i nära
kontakt med CDL. Sist i förteckningen har upp-
tagits Kraftindustrins Beredskapsråd, ett råd in-
rättat 1979 och vars funktion framgår av speci-
alartikel i CDLs årsredogörelse 1978/79.
Personförteckningen avser förhållandena 1
oktober 1980.

Centrala Driftledningen

Styrelse
J Norrby, generaldirektör.ordf
B Akner,disponent, vice ordf
G Ekberg, direktör
S Lalander,driftdirektör
B Möller, direktör
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T Nytén, planeringsdirektör
J-E Ryman, direktör

Styrelsesuppleanter
K Högfelt, direktör
L Öhrström, administrativ direktör

Verkställande direktör
B Sterne, civilingenjör

Kansli
Gatuadress: Brahegatan 47, Stockholm
Postadress: CDL, Box 5864, 102 48 Stockholm

Redaktör för årsredogörelsen
R Askerlund, avdelningsdirektör

Utskott

Driftutskottet
L Gustafsson, teknisk direktör, ordf
S Axelsson, teknisk direktör
S Bylund, direktör
S Göthlin, överingenjör
G Nordlöf, överingenjör
L Norlin, direktör

Sekreterare:
L Norlin, direktör

Finansutskottet
A Björgerd, direktör, ordf
L Enslöf, ekonomidirektör
B-0 Helzén, överingenjör
J Holdo, ekonomidirektör
T Nytén, planeringsdirektör
O Pettersson, direktör
G Lyngsjö, överingenjör

Sekreterare:
E Skalsky, civilingenjör

Informationsutskottet
B Sterne, direktör, ordf
S Bergquist, informationschef
Å Gerge, direktör
O Gimstedt, tekn. dr
B Möller, direktör
T Nytén, planeringsdirektör
[ Wivstad, teknisk direktör
H Jonsson, informationschef (adjungerad)
S Timell, informationschef (adjungerad)

Sekreterare:
B Kumlin, civilingenjör

Lokaliseringsutskottet
Y Larsson, direktör, ordf
K Lundgren, överingenjör
T Nytén, planeringsdirektör
I Wivstad. teknisk direktör

Sekreterare:
T Johansson, överingenjör

Miljövårdsutskottet
O Wikström, teknisk direktör, ordf
H Boström, direktör
O Gimstedt, tekn. dr
S Groop, civilingenjör
C-E Holmquist, civilingenjör
B Löf, direktör
J Rödén, avdelningsdirektör
B Kumlin, civilingenjör (adjungerad)

Sekreterare:

L Lundgren, civilingenjör

Planeringsutskottet
T Nytén, planeringsdirektör, ordf
L Hannervall, överingenjör
B Lantz, överingenjör
A Lundberg, överingenjör
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B Löf, direktör
O Wikström, teknisk direktör

Samarbetsnämnden för den officiella
elstatistiken

Sekreterare:
L Norlin, direktör

CDL-företagens serviceaktiebolag

Styrelse:
J Norrby, generaldirektör, ordf
B Akner. disponent, vice ordf
G Ekberg, direktör
S Lalander, driftdirektör
B Möller, direktör
T Nytén, planeringsdirektör
J-E Ryman, direktör

Styrelsesuppleanter:
K Högfelt. direktör
L Öhrström, administrativ direktör

Verkställande direktör:
B Sterne, civilingenjör

Huvudmän:
CDL, Svenska Kraftverksföreningen,
Svenska Elverksföreningen, Statens
industriverk, Statistiska centralbyrån

Ordförande:
D Denison, civilingenjör

Sekreterare:
H Mattsson, avdelningsdirektör

Nämnden för värmekraftens miljöfrågor

G Persson, avdelningschef, Naturvårds-
verket, ordf
L Ag generaldirektör, SMHI
B Kumlin, civilingenjör, CDL
L Nyman, laboratoriechef, repr för Fiskeri-
styrelsen
J Rödén, avdelningsdirektör, repr för CDL
O Wikström, tekn. direktör, repr för CDL

Sekreterare:
L Lundgren, civilingenjör, CDL

Deltagande i nämnder m m

Telestörningsnämnden

Huvudmän:
CDL, Televerket, Statens järnvägar

Adjungerade:
Statens industriverk, Svenska Elverks-
föreningen

Ordförande:
L af Klintberg, vattenrättsdomare

Sekreterare:
R Ferngren, överingenjör

Samkörningsnämnden

S Göthlin, överingenjör, ordf
O Pettersson, direktör, vice ordf
S Axelsson, teknisk direktör
L Fogelström, direktör
A Lundberg, överingenjör
B Palm, överingenjör
E Skalsky, civilingenjör
G Ålfors, driftchef

Sekreterare:
L Norlin, direktör
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M Fehrm, tekn. dr, ordf
A Lindstedt, kommerseråd, vice ordf
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L Norlin, direktör, bitr
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Electric power and total energy supply in
Sweden

ENGLISH
SUMMARY

The total energy consumption in Sweden in-
creased by 1.5 % in 1979 compared with 1978,
and reached the same level as 1973 which is
looked upon as the last «normal» year before
the oil crisis.

The use of oil products for electricity produc-
tion amounted to 20 TWh in 1979 which is an
increase by 4 TWh compared with the prece-
ding year.

The total electricity consumption increased
by 5 % to 93.8 TWh since last year. Since 1973
the consumption has increased by 22 % mainly
owing to increased application of electricity for
household and commercial purposes etc.

Tables 1-3, page 4 and 5 illustrate the deve-
lopment of electricity production and fuels from
1955.

Electric energy balance

The supply of electricity is based on hydro
power, nuclear power and fossil fired thermal
power. The joint operation between the ne-
ighbouring countries is utilized as far as it is
economic and technically possible.

Figure 2, page 7, shows the share of the
various forms of energy in the production sys-
tem since 1945. The corresponding share for
the last operational year is also shown in a
circular diagram, figure 6, page 12. Hydro po-
wer accounted for 65.6 % of total electricity
production in 1979/80.

Figures 4 and 5, page 10-11, show the power
balance week by week during the past operatio-
nal year.

On July 1, 1979, the storage reservoirs were
filled to 72 % which is 3 units above the median
value of the last ten-year-period.

The share of oil condense power was insigni-
ficant owing to good affluence and import from
Norway. At the beginning of October the afflu-
ence went down to values below normal. The so
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called autumn flood failed to come. At the be-
ginning of October the back pressure power
production started and the storage reservoirs
began to be drained off. During the winter of
1980 the affluence was much lower than normal
or 70 % of the median value and energy was
imported from Norway and Finland.

Totally the spring flood 1980 was slightly
below normal. The above mentioned draining
off of the reservoirs and the fact that the spring
flood was delayed by I å 2 weeks had the result
that at the end of the operational year the stora-
ge reservoirs were filled to only 65 %, i.e. 4
units below the median value of the last ten-
year-period.

• The energy balance for the last two operatio-
nal years appears from table 5, page 12. As may
be seen, the consumption increased by only I %
compared with the previous operational year.
This is explained by the exceptionally high con-
sumption in 1978/79 owing to the cold winter,
while the consumption in 1979/80 was reduced
by the labour conflict at the beginning of May.
The production of hydro power increased by
2,710 GWh (+ 4.7 %) compared with 1978/79.
The production of nuclear power increased
owing to better availability, whereas thermal
power and particularly oil condense power
show a considerable decrease.

The import increased by 33 % or 1,300 GWh
compared with 1978/79 and at the same time
the export increased by 24 % or 760 GWh. The
power exchange with Finland increased
considerably.

The components comprised in the energy ba-
lance and their share in total output and total
consumption appear from figures 6 and 7. De-
tails of these components are treated on pages
16-23 and 30-31.

Power balance

In the international statistics the third Wednes-
day of December is generally used to examine
the load. Table 6, page 14, shows the power

balance during the hour with the highest load on
this day of December 1978 and 1979. Figi-es 8
and 9, page 15, show the load situation hour by
hour on December 19, 1979. The highest
hourly peak of the total load occurred between 8
and 9 a.m. both in 1978/79 and 1979/80. The
figure for 1979/80 exceeded by 5 % that of the
previous year.

Hydro power

The total hydro power production amounted to
60,536 GWh, which is 4.7 % or 2,710 GWh
more than the corresponding value for the pre-
vious operational year.

Table 7, page 16, shows the hydro power
production during the last ten-year-period. The
geographical distribution of the hydro power
production in the main rivers appears from table
8, page 16. As can be seen, the four main
rivers, Lule, Ume, Ångerman and Indal rivers,
contribute 60.8 %. The corresponding figure
the last operational year was 64 %.

The precipitation in the whole country in the
operational year 1979/80 was 106 % of normal
compared with 101 % in 1978/79. The monthly
precipitation, compared with normal quantity,
of the ten most important power producing ri-
vers, is illustrated in figure 10, page 17. It
shows a deficit of 3 %, the same value as last
operational year. nOD

The yearly variation of the affluence is
shown in figure 11, page 18. The white sector
corresponds to the minimum affluence that can
be obtained from the series 1940-1970 with a
degree of probability between 10 and 90 %. The
continuous blue curve in the white sector corre-
sponds to normal year affluence (50 % probabi-
lity). The affluence during 1979/80 was lower
than normal or 97 % of the median value.

The storage capacity at the beginning of the
operational year was 72 %, which corresponds
to a stored energy of 23 TWh. Due to abundant
affluence during July, August and September
the storage content reached its maximum, 88

55



%, about October I. This value is 8 units above
the median value for this time of the year. The
lowest storage content, 16 %, occurred about
May I. In spite of a normal spring flood the
storage content at the end of the operational
year was 65 % or 7 units below the value at the
beginning of the operational year and 3 % be-
low the median value.

The snow cover is of interest when estima-
ting the anticipated spring flood. Figure 13,
page 19, shows in broad outline the geographi-
cal distribution of the relative snow depth at the
end of March and beginning of April, 1980.

The start of the spring flood, i.e. the date
when the affluence starts rising markedly in the
rivers, appears from figure 14, page 20. The
spring flood was below normal. The total qu-
antity of water of the spring flood, converted
into energy, was totally 3.4 % below the avera-
ge value of the years 1940-1970.

Thermal power

The thermal power production amounted to
31.7 TWh, which implies a decrease by 2.4
TWh compared with the previous operational
year. The share of thermal power amounted to
34 % of the electric energy production compa-
red with 37% in 1978/79.

The monthly production of thermal power,
divided into nuclear, conventional condense,
back pressure and gas turbine power, is ac-
counted for in figure 16, page 25. Table 9, page
21, shows the thermal power production during
the last ten years, classified in the same way.

Nuclear power

During the operational year six nuclear units
were in commercial operation. The nuclear po-
wer production increased by 0.9 TWh or 4.5 %
compared with the operational year 1978/79.
Figure 15, page 24, shows the production in per
cent of maximum gross production.

Barsebäck
At the beginning of the operational year unit 1
was out of operation after a generator break-
down in April 1979. A new generator borrowed
from Forsmark 2 was put into operation by the
middle of September. In other respects the unit
functioned well.

Unit 2 operated the whole year without dis-
turbances. The annual maintenance work was
carried out at the beginning and at the end of the
operational year.

Oskarshamn
Apart from some disturbances at the beginning
of the operational year unit 1 operated without
problems till the annual overhaul during
April-May.

On several occasions unit 2 had some turbine
vibration problems, but from December till
May it operated without interruptions during
145 days.

Ringhals
Ringhals I had only one shut-down. The
maintenance work was carried out during
July-September.

One turbine in unit 2 had some vibration
problems during the autumn. After some other
small disturbances the unit operated till the
middle of March when it was taken out of
operation for repairs of leakage in a steam gene-
rator. After that the annual overhaul began and
went on till the middle of June.

Conventional thermal power

The conventional thermal power production
amounted to 9.8 TWh, i.e. a decrease by 3.3
TWh or 25 % compared with the previous year,
most of which refers to condense power.

The prices of heavy oils have continued to
rise also during the second half of 1979.

Table 10, page 23, shows bought quantities
and average prices of the heavy oil purchases
made by the big power producers.
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Production plants

The yearly quantity of energy which may be
stored in the reservoirs at full utilization increa-
sed during the operational year 1979/80 by 330
GWh to a total of 32,210 GWh. The develop-
ment since 1969/70 of the maximum energy
quantity that can be stored in the reservoirs with
regard to existing power stations during respec-
tive year appears from figure 17, page 28.

Installed capacity in hydro power stations
increased by only 35 MW in 1979/80 to
14,170 MW. The average increase during the
past ten years has been 2,7 % a year.

Installed hydro power capacity since 1969/70
is shown in figure 18, page 28.

It is estimated that, at normal affluence, the
new power stations and storage reservoirs will
give an energy increase of about 300 GWh. The
total hydro production capacity at the end of the
operational year will thus amount to about
61 940 GWh a year. With planned harnessings
the hydro power production will increase to
about 64,700 GWh by the end of 1985. Decided
expansions of major hydro power stations ap-
pear from table 11, page 26.

Installed capacity (net) in thermal power sta-
tions of different types by the end of the last two
operational years is accounted for in a table on
page 27.

The increase rate during the past ten-year-
period has been: conventional condense 2.2 % a
year and back pressure in district heating plants
over 13 % a year.

The development of the thermal power sta-
tions since 1969/70 is shown in figures 19 and
20, page 28. The current expansion programme
up to 1985 for conventional thermal power
plants and nuclear power appear from tables 12
and 13, page 27.

The total capacity of all power stations in the
country amounted to 25 775 MW at the end of
the operational year. The hydro power stations
accounted for 55 % of total capacity and the
average rate of increase of total capacity over

the past ten years has been 5.8 % a year. Totally
installed capacity from 1969/70 and a forecast
three years ahead is shown in figure 21, page
28.

Electricity consumption

The electricity consumption including losses in-
creased in 1979/80 by 0.8 TWh to 93.5 TWh or
0.9 7c compared with 1978/79.

The development during the past ten years is
shown in table 14, page 31. The electricity
consumption has increased in these years by an
annual average of 4 %. In 1973/74 and 1977/78
the increase amounted only to 1.3 and 0.2 ck
respectively while in 1972/73 and 1978/79 the
increase was 7.6 and 7.1 ck respectively. In
spite of a good economic situation the increase
rate for industry amounted to only 1.5 9f mainly
as a consequense of the labour conflict in 1980.
Table 15, page 33, shows the development of
separate branches of industry.

The electricity consumption within the com-
munication sector increased during the opera-
tional year by 1 c/c. The average increase during
the last ten-year-period has been 1.6 % a year.

Within the household and commercial sector
the electricity consumption was almost the
same as the year before, but the average increa-
se during the last ten years amounts to 7 ck a
year.

The future electricity consumption

In 1977 the CDL presented a study on the deve-
lopment the electricity consumption up to 1990
on two alternatives, the lowest one indicating
an electricity demand of 149 TWh. A new study
has started and will be presented in the spring of
1981. Also the National Swedish Industrial
Board published in 1977 forecasts for the elec-
tricity consumption up to 1990. The lowest one
pointed to an electricity demand of 136 TWh.

In the spring of 1979 the political parties
agreed on a consultative referendum on the nu-
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clear power. The result of the referendum pro-
ved that a majority of the Swedish people was
of the opinion that we shall use the twelwe
nuclear units we already have in operation or
which are projected. As a consequence of the
referendum a parliamentary bill was presented
on April 24, 1980, where guiding principles for
the energy policy were drawn up.

The development of the electricity consump-
tion in the long run will be dependent on the
economic development and the energy policy.
After the referendum we have now a possibility
to utilize the nuclear power to replace oil within
different fields of application.

Total load variations

The variations of the load on the third Wednes-
day of six months during the operational year
are accounted for in figure 26, page 34. The
highest hourly load occurred on February 5 be-
tween 8 and 9 a.m. and amounted to 17,708
MW. The lowest hourly load occurred on July
14 between 4 and 5 a.m. when the load
amounted to 4,526 MW.

Main electricity transmission lines and joint
operation

The Swedish trunk line system, which consists
of 400 and 220 kV lines, is shown in figure 29,
page 40, together with the most important lines
in the neighbouring countries. By the end of the
operational year the national grid system com-
prised 13,992 kms. The changes of the lines
over the past ten years are accounted for in the
table 17, page 36.

The total capacity of the transformers con-
nected to the main network, with the exception
of those only feeding in generator capacity and
stand-by singlephase units, increased by 1,477
MVA to 35,301 MVA, see table 18, page 37.

The transmission requirements were
3,127,000 MWkms by the end of the operatio-
nal year accordning to contracted transmission
and corresponding data for the State Power
Board. If this transmission should be fully utili-
zed it would correspond to a transmission capa-
city from northern Sweden to Mid-Sweden of
5,519 MW. The transmission from north to
south and the losses on the trunk line system
during the past ten years are shown in table 19,
page 37.

The grid system makes it possible to ex-
change surplus power between the big power
producers. The purpose of the power exchange
is to get the maximum utilization of the
country's power production and to give a fair
distribution of the pooling profit. The joint ope-
ration also makes it possible to keep a joint
spare capacity on the total network. The total
turnover within the joint operation group
amounted to 3,669 GWh, which is 19 % more
than the year before.

During 1979/80 the power exchanges with
the neighbouring countries were considerably
above those of the year before, se table 20, page
41.

The most important change compared with
1978/79 as to import and export of surplus
power refers to Finland, from which country we
imported large quantities of coal fired power
during the winter months. The surplus power
export to Finland increased in late summer and
during the same time there was an important
surplus power import from Norway.
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TUNNELBANAN

STÄNGD

Elbelastningen minskade drastiskt under vårens arbetskonflikt.
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Tabellbilaga
Här redovisas tabeller innehållande kalenderårsvärden med i övrigt samma uppställning som

driftårstabellerna7, 10, 14, 15 och 20.

Kalenderår

1970
1971
1972

') 1973
1974
1975

1976
1977
1978

1979*)

GWh

41 538
52 027
53 772

59 198
56 623
56 978

54 166
52 805
57 049

60 188

* ) Preliminära värden.
' ) Fr o m 1973 nettoproduktion

Tabell 7a: Vattenkraftproduktionen under senaste 10-
årsperioden, GWh.
Hydro power production, GWh.
Källa: CDL:s och Statistiska Centralbyråns elstatistik.

Kalenderår

1970
1971
1972

1973
1974
1975

1976
1977
1978

1979*)

Konventionell värmekraft

mottryck

5 397
5 249
5 562

6 276
6 842
6 583

7 229
7 991
9 286

9 243

kondens

11 988
8 357
9 985

8 903
8 076
3 485

7 328
7 506
1 144

2 716

gasturbin

716
54
67

66
35
121

124
124
102

150

Kärnkraft

mottryck

46
20
35

43
18

-

kondens

53
1 345

1 943
1 884

II 429

15 240
18 980
22 718

20 137

Summa

18 147
13 733
16 994

17 231
16 855
21 618

29 921
34 601
33 250

32 246

* ) Preliminära värden.

Tabell 10a: Värmekraftproduktionens fördelning under senaste I O-årsperioden. GWh.
Thermal power production, GWh.
Källa: CDL:soch Statistiska Centralbyråns elstatistik.
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Kalender-
år

1970
1971
1972

1973
1974
1975

1976
1977
1978

1979*)

FÖRBRUKNING INOM LANDET

Industri1)

33 153
33 875
35 629

38 734
39 361
38 165

39 533
38 005
38 804

40 355

Järn-
och
spår-

vägar.
buss-
trafik

2 064
1 938
1 975

2 077
2 115
2 013

2 118
2 107
2 153

2 262

Hushåll,
handel
m m2)

21 937
24 310
26 793

28 684
28 343
31 999

36 200
38 375
40 382

42 746

El-
pannor1)

III
271

-

Över-
forings-

för-
luster

6 478
6 997
7 688

7 668
6 598
7 363

8 338
7 064
7 955

8 416

SUMMA

63 743
67 391
72 085

77 163
76 417
79 540

86 189
85 551
89 294

93 779

EXPORT

2 555
3 551
4 858

5 216
3 742
5 369

5 766
5 183
3 417

4 087

TOTAL
FÖRBRUKN.

INKL.
FÖRLUSTER

och
EXPORT

66 298
70 942
76 943

82 379
80 159
84 909

91 955
90 734
92 711

97 866

*) Preliminära värden.

' ) Omfattar gruvor och mineralbrott samt tillverkningsindustri (svensk nannfsindelninj!. SNI. nanng 3 och 1)
- ) Inkl. gas-, värme- och vattenverk.

)Fr o m 1974 redovisas ej elpannor separat. Uppgifterna för 1972 och 1973 har reviderats med hansyn tdl detta

Tabell 14a: Förbrukningens fördelning på olika förbrukargrupper under senaste I O-årsperioden, GWh.
Consumption divided among consumers' groups, GWh.
Källa: Statistiska Centralbyråns elsutistik.

Kalender-
år

1970
1971
1972

1973
1974
1975

1976
1977
1978

1979*)

INDUSTRIBRANSCHER1)

Gruvor

1 551
1 738
1 967

2 091
2 222
2 309

2 499
2 249
1 899

2 204

Jäm-,
stål-
och

metall-
verk

7 356
7 453
7 588

8 030
8 168
8 034

7 888
7 235
7 232

7 452

Verk-
städer

3 422
3 582
3 810

4 105
4 158
4 403

4619
4613
4 509

4 640

Jord
och
sten

236
254
257

296
254
211

188
136
126

1 104

Trä

948
018
108

204
261
242

399
461
460

1 472

Massa
och

papper

10 699
10 545
II 798

13 150
13 458
12 441

12 951
12 854
13 881

14 786

Livs-
medel

013
077
143

200
231
291

382
423
432

1 466

Textil,
be-

klädn.
och
läder

391
383
379

402
387
372

391
398
371

377

Kemi

4 924
4 954
5 043

5 578
5 722
5606

5 813
5 241
5 332

5 453

Små-
ind.
och

hant-
verk2)

613
871
536

678
500
256

403
359
562

1401

Summa

33 153
33 875
35 629

38 734
39 361
38 165

39 533
38 005
38 804

40 355

* ) Preliminära värden.
' ) Fr o m 1972 ingårelpannekraften i vården för resp. bransch.

- ) Restpost som i huvudsak omfattar ej branschredovisad förbrukning inom smitindustri och hantverk

Tabell 15a: Industrins förbrukning fördelad på industrigrupper under senaste 1 O-årsperioden, GWh.
Electric power consumption of industrial branches, GWh.
Källa: Statistiska Centralbyråns clstatistik.
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Kalenderår

1970
1971
1972

1973
1974
1975

1976
1977
1978

1979*)

IMPORT

Danmark

3 890
1 520
1 147

289
291
189

796
986
386

648

Finland

832
17
21

260
495
180

93
524
283

1 595

Norge

1 891
3 645
5 009

5 401
5 895
5 944

6 979
1 817
1 743

3 189

Summa

6 613
5 182
6 177

5 950
6 681
6 313

7 868
3 327
2412

5 432

EXPORT

Danmark

541
726
842

918
433

1 551

1 951
1 798
2 155

2 039

Finland

959
2 116
3 725

4 133
2 979
3 499

3 442
743
854

1 533

Norge

1 055
709
291

165
330
319

373
2 642
408

515

Summa

2 555
3 551
4 858

5 216
3 742
5 369

5 766
5 183
3 417

4 087

* ) Preliminära värden.

Tabell 20a: Import och export under senaste I O-årsperioden, GWh.
Imports and exports, GWh.
Källa: Statistiska Centralbyråns elstatistik.
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