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FÖRORD

Statens energiverk har utrett förutsättningarna för en
tidigare avveckling av de svenska kärnkraftsverken.
Utredningen har publicerats 1 verkets utredningsserie,
1986:10, Förtida avveckling av kärnkraften 1 Sverige.

I samband med utredningen har ett omfattande
underlagsmaterial tagits fram av konsulter, företag och
andra myndigheter. En del av detta material redovisas i
verkets rapportserie och denna skrift är en av de
sammanlagt 14 underlagsrapporterna.

För analys och slutsatser svarar respektive författare.

Stockholm i oktober 1986

Hans Rode
Generaldirektör

Lars Hydén
Byråchef

f'o-,t ',|fji»;n', <wrqiv< \ Bf!',olr I il|rholrrv,vrnj<-n 'JO ff;Wori 08 7't4r/'>00 Mtrrjrom f nerqy< rjrrmi
U787 ' , fO< \KHOM I ilinholmpn t P^-.frj.ro 9r,06 70 0 Tclrx 128 70 F Nf f?f ,i S



S T A T E N S E N E R G I V E R K

NY E L P R O D U K T I O N

V I O

F G R C E R A O

K Ä R N K R A F T A V V E C K L I N G

UTGÄVA 2

September 1986

ÅF-ENERGIKONSULT STOCKHOLM



N Y E L P R O D U K T I O N

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

0

1

2

3

4

5

6

7

Bilagor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Sammanfattning

Inledning

Förutsättni ngar/avgränsni ngar

Kolkondens

Oljekondens

Fliskondens

Karlshamn och Stenungsund

Hinder och flaskhalsar

Indelning av block i anläggningsdelar

Teknik och kostnader för:

Rökgasrening och skorsten

Kol hantering

Oljehantering

Ångpanna för kol kondens

Ångpanna för oljekondens

Turbin, generator, kondensor- och kylsystem

Ställverksutrustning och övrig el

Hjälpsystem och mediaförsörjning

Byggnader, transportsystem

Deponering av restprodukter

Personalbehov och personalkostnader

Ti dpi an



SAMMANFATTNING

Med anledning av olyckan i Tjernobyl har regeringen beslutat
utreda bl a kostnaderna för en forcerad kärnkraftavveckling.
Avvecklingen är tänkt att ta ca tio är och förutsätter såväl
en storskal ig uppbyggnad av annan kraftproduktion som ett
sänkt elbehov genom bl a olika effektiviseringsåtgärder. Genom
att avvecklingstiden är kort kommer knappast något annat än
idag kommersiellt tillgänglig teknik att vara aktuell. För att
klara kärnkraftsavvecklingen utan tanke på ökning av elkonsum-
tionen behöver en betydande mängd, upp emot 9 000 MW ,, ny
elproduktion byggas på kort tid.

Oe alternativ som är möjliga för en kärnkraftsavveckling är:

* Stora anläggningar för produktion av el eller el+vänne
med:

- Olja
- Avancerad kolpulvereldning med rökgasrening
- Stora, nya vattenkraftverk (exploatering av större

älvar)
- Naturgas »ned energiproduktion vid eller nära en

gaskälla
- Ökad kapacitet i gamla vattenkraftverk (ändrad

regieri ngsfi 1osofi)

* Små anläggningar för produktion av el eller el+värme
med

- Fasta inhemska bränslen på rost eller i fluidbädd
- Mini vattenkraftverk
- Vindkraft

Det kan inte nog betonas att vid ersättande av al l kärnkraftel
måste både stora och små anläggningar byggas och alla ovan
nämnda metoder för elproduktion användas. Dessutom bör även ny
svensk teknik provas snarast för att säkerställa framtida ännu
miljovänligare och mer effektiv elproduktion, där inhemska
företag kan vara med och konkurrera inom bl a fluidbädd-,
förgasnings- och rökgasreningsområdena.

Statens Energiverk har av regeringen fått i uppdrag att utreda
möjligheterna t i l l forcerad kärnkraftsavveckling med utnytt-
jande av ovanstående alternativ.



Statens Energiverk har uppdragit I t ÅF-Energikonsul t att ut-
reda kostnaderna för elproduktion i ko l - , o l je - och träd-
bränsleeldade kondenskraftverk. Den begränsade tillgängen pä
stora mängder trädbränsle i aktuella regioner har gjort at t
effekten på flispannorna har valts t i l l 50 MW elektrisk
effekt. Vid elproduktion med olja och kol har effekterna 300
och 600 MW utretts.

Utredningen presenteras i form av detaljerade bilagor med en
sammanfattande huvudtext.

Huvudansvarig för utredningen hos ÄF-Energikonsult har varit
Carl Mattsson.

De som arbetat med bilagorna är Anna-Karin Hjalmarsson, Janne
Sjödin, Holger Sandelowsky, ÅF-Energikonsul t och Karl-Erik
Björkman, ÅF-Elteknik. Huvudtexten har skrivits av Erik
Larsson och Per Levén.

Utredningen visar att kostnaden för de undersökta alternativen
ger produktionskostnader avsevärt över de vi vant oss vid.

Kostnaden exklusive bränsle för kolkondens varierar mellan 16-
19 öre/kWh och för oljekondens mellan 12-14 öre/kWh beroende
på anläggningens storlek. För fliskondens b l i r kostnaden så
hög som 30 öre/kWh. Motsvarande investeringskostnader har
beräknats t i l l 5 500-6 300 kr/kW för o l j a , 6 800-8 200 kr/kW
för kol samt 11 300 kr/kW för f l i s . Variationerna beror på
bl a antal block per station och blockens storlek samt pä
placeringsorten. Dessa siffror förutsätter konkurrensupphand-
l ing. Priserna b l i r högre.

En stor del av elproduktionskostnaden ligger i de ökade kraven
på rökgasrening. Extra stor vikt har därför lagts pa arbetet
med rökgasrening. Indikationer frän diskussioner med t i l l -
verkarna visar pa ännu högre kostnader pga ytterligare en
rökgasreningslinje per block om utredningens emissionsnivåer
omvandlas t i i l villkorsvärden.

Önskas möjlighet t i l l maximal medverkan frän svensk Industri
bör utvecklingsarbete i fullstor eller extrapolerbar skala
igångsättas snarast eftersom sa höga krav ej stäl l ts tidigare
på den tillgängliga rökgasreningstekniken någonstans 1 värl-
den. Denna nya teknik har dessutom ej prövats kommersiellt 1
t i l l räck l ig omfattning för at t de mycket höga tillgänglighets-
kraven som bl ir nödvändiga skall kunna tillgodoses utan att



driftberedd reservutrustning (stand by utrustning) bygjes. de
nödvändiga investeringsmedlen för en sådan "miljöreserv"
skulle sannolikt gagna oss bättre »a pengarna i stället an-
vändes till att genomföra andra för samhället angelägna miljö-
förbättrande åtgärder inom t ex MO -området.

Dessa stora investeringar kan inom en kort tidsperiod ge upp-
hov till problem på grund av konkurrens om tillgängligt in-
vesteringskapital och risk för överhettning på svensk arbets-
marknad. Därför bör uppbyggnaden av ersättning för kärnenergin
spridas över så lång tidsrymd som möjligt.

Andra frågor som måste beaktas är:

* Betydelsen av att säkerställa leveranser av bränsle
* Betydelsen av tidig och noggrann planering
* Betydelsen av tidig rekrytering och utbildning av

personal

Vad beträffar möjligheterna att utnyttja befintlig produk-
tionskapacitet visar utredningen att Karlshamnsverket kan:

* Konverteras till naturgaseldning med risk för reduk-
tion av produktionseffekten

* Eldas med lättolja efter modifiering och byte av olje-
systemet frän hamn t o m brännare

* Förses med rökgasrening ,ned avseende på stoft, SO och
NO .

Dock bör påpekas att Karlshamnsverket med sina drifttekniska
egenskaper idag utgör en viktig länk i Sydkrafts produktions-
apparat. En framtida situation med Karlshamn i baslastproduk-
tion och/eller omfattande oinbyggnad innebär att ersättande
anläggningar erfordras innan någon av dessa åtgärder vidtages.
Därför synes det för närvarande vara riktigast att den befint-
liga Karlshamnsanläggningen bibehålies med minimalt nödvändiga
ändringar och kompletteringar.



Sammanfattningsvis kan sägas att utredningen visar att det är
möjligt att bygga bort kärnenergin till början av år 2OU0 om
byggtiden inklusive tid för planering för stora kol kondensverk
schablonmässigt sättes till sju år. Denna tid kan troligen
pressas något eller några år om forcerad avvecklinj beslutas.

Ur teknisk och ekonomisk synpunkt synes det dock riktigt att
börja avvecklingen nu och hålla på i den takt som omständig-
heterna kräver. För att kunna utnyttja de svenska resurserna i
största möjliga utsträckning och underhand vunna erfarenheter
bör ej avvecklingstiden göras för kort. Ny svensk teknik be-
höver viss tid för att ha chansen att hinna visa om den har
konkurrensförmåga.

Vikande konjunkturer kan dessutom få en avgörande betydelse
för avvecklingstakten.



1 INLEDNING

1.1 BAKGRUND

Med anledning av olyckan i Tjernobyl har regeringen beslutat
utreda bl a kostnaderna för en forcerad kärnkraftavveckling.
Avvecklingen är tänkt att ta ca tio år och förutsätter såväl
en storskal ig uppbyggnad av annan kraftproduktion som ett
sänkt elbehov genom bl a olika effektiviseringsåtgärder. Genom
att avvecklingstiden är kort koumer knarpast något annat än
idag kommersiellt tillgänglig teknik att vara aktuell. För att
kunna klara kärnkraftsavvecklingen utan tanke på ökning av
elkonsumtionen behövs en betydande mängd, upp emot 9 000 MW ^,
ny elproduktion byggas på kort tid. En forcerad byggnation kan
möta hinder av olika slag som finns anledning att klarlägga.

1.2 UPPDRAGET

ÅF-Energikonsul t ha, som ett led i ovanstående haft i uppdrag
att utreda:

* Kostnaderna för ny elproduktion baserat på kol, olja
och trädbränsle

* Möjligheterna och hindren för att genomföra en massiv
nybyggnation av elproduktionen

Förutsättningarna har vari t att anläggningarna skall om möj-
l i g t uppfylla nya strängare miljökrav enligt följande:

* Svavel 0,03 g S/MJ bränsle
* Kväveoxider 0,05 g NO2/MJ bränsle
* Stoft 35 mg/m^ norm torr gas

Alla tillståndsfrågor har förutsatts lösta vad avser lokal i -
sering och koncessionskrav. Studien omfattar alla anläggnings-
delar inom "staketet", dvs f r o m mottagning av bränsle t o m
leverans av högspänd e l . Såväl Investerings- som driftkost-
nader redovisas.

Parallel l t med denna utredning genomförs motsvarande arbete
rörande övriga metoder för elproduktion av andra.



1.3 ARBETSMETODIK

Anläggningarna har förutsatts byggas i fristående pannblock
med ett antal block på varje lokalisering. Det gemensamma för
blocken är bl a mottagning och lagring av bränsle samt hög-
spänningsställverket (400 kV). Varje block har uppdelats i
huvudbeståndsdelar enligt bilaga 1. For de tyngre och kostsam-
mare delarna har budgetofferter inhämtats. Vanligen har leve-
ransen förutsatts inkludera byggnad och i tiden sträcka sig
t o m idrifttagning av anläggningsdelen. Genom den korta ut-
redningstid som statt till buds har budgetpriserna i flera
fall inhämtats vid besök hos leverantörerna. Den korta utred-
ningstiden har ej heller givit tid för djupgående tekniska
beräkningar och analyser. Leverantörerna har haft i uppgift
att förutom pris och prestanda även uppge leveranstider.
Parallellt har även leveranskapacitet klarlagts.

Materialet har kompletterats med litteraturstudier, besök vid
utländska kraftverk och erfarenhetsutbyte med Vattenfall och
Sydkraft för att så långt möjligt säkerställa noggrannheter i
framtagna uppgifter.



2 FORUTSATTNINGAR/AVGRANSNINGAR

2.1 ALLMÄNT

Den snabba ersättningen av kärnkraften gör att kommersiell
teknik beaktas för all utrustning utom rökgasrening. En viss
utblick har gjorts mot ny teknik som kan vara aktuell under
tiden för att få en referensram.

2.2 MILJÖ

Utgångspunkterna är klart skärpta miljökrav. Det finns idag
inte några anläggningar i kommersiell drift som klarar kraven.
Kraven svarar mot vad som eventuellt kan förväntas av ny tek-
nik, såväl på rökgasreningssidan som på förbränningssidan.

Vad gäller restprodukter från anläggningarna har förutsätt-
ningen varit att dessa måste deponeras. Någon återanvändning,
t ex inom betongindustrin, har inte beaktats främst mot bak-
grund av de mycket stora volymer som kommer ifråga. Rening av
vatten från rökgasreningen förutsattes.

2.3 EKONOMI

Alla kostnadsuppgifter avser 1 juli 1986. Den räntesats som
användes är 6 % realt och avskrivningstiden är 25 år. Leveran-
serna är kostnadsberäknade med följande betalningsplan:

* 30 % vid kontraktskrivning
* 30 % när huvuddelen av material leveransen skett
* 20 % när anläggningen monterats och provats
* 20 % vid idrifttagningen och slutbesiktigad anlägg-

ningsdel

Garantitiden utgör två år efter slutbesiktning för varje ent-
reprenad.

Byggräntesatsen är även den 6 % realt.

Investeringskostnaderna inkluderar all teknisk projektering
och detaljutformning medan byggherrekostnader fördelat på egen
personal och konsultkostnader ej redovisas på grund av att
dessa kostnader varierar beroende på vem som bygger.



För anläggningen som helhet är byggtiden ca 6 år och den ge-
nomsnittliga byggräntan blir då 19 %. De byggräntekostnader
som anges i bilagorna är uträknade med 6 % räntesats och den
byggtid som gäller just det objektet utan hänsyn till var i
tiden upphandlingen sker.

Vid kostnadsbedömningen av de olika anläggningsdelarna och i
budgetofferterna har följande i tillämpliga delar inklude-
rats:

* Montage och idrifttagning
* Hus, fundament, men ej schaktning och paining
* Mät-, styr- och reglerutrustning
* Belysning och motorer samt trafo för större motorer
* Pumpar
* Elinstallation inklusive kablar
* VVS, ventilation och tryckluft
* Traverser

Vid beräkning av driftskostnader har förutsatts 7 000 drifts-
timmar per Sr och en energiproduktion motsvarande 5 600
ful lasttimmar. Varje 300 MW -.-block producerar således
1,68 TWh per år. Om detta är möjligt har ej bedömts i denna
utredning. Blocken är dimensionerade så att de producerar sin
egen förbrukning förutom de 1,68 TWh till nätet.

2.4 ANLÄGGNINGSSTORLEKAR

Anläggningarna delas upp i fristående block om 300 respektive
600 MW i netto. Varje lokalisering består endera av
4x300 MW r 2x600 MWgl eller 4x600 MWgl. Bränslet är olja
eller kolpulver. Rökgasreningen byggs genomgående i 300 MW ,-
moduler. Förrutom ovan nämnda alternativ har även 50 MW , från
fliskondens studerats. Storlekarna har valts i samråd med
leverantörer och uppdragsgivare.



2.5 LOKALISERING, KARKBEREDNING ETC

Någon specifik lokalisering av anläggningarna har inte förut-
satts. Däremot förutsätts att anläggningarna ligger vid kusten
med hänsyn t i l l dels kyl vattenfrågan, dels möjlighet att
transportera bränsle. Det är t ex lämpligt att utnyttja lägen
med djuphamn sa att s k PANAMAX-batar kan angöra. Omlastning
bör om möjligt undvikas eftersom det fördyrar, dock är det
trol igt att omlastning vid ett djuphamnsläge för leverans t i l l
anläggning i närheten. Exempelvis Oxelösund/Forsmark.

Genom att det slutliga valet av lokalisering inte å*r speci-
ficerat kan inte kostnaderna för markberedning, infrastruktur
och anslutning t i l l existerande 400 kVs nät anges.
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3 KOIKOMDENSKRAFTVERK

3 . 1 BESKRIVNING

För kolkondens har studien gäl l t anläggningar bestående av et t
antal pannblock om vardera 300 MWfil el ler 600 MWel.

Ett block inom ett kolkondenskraftverk byggs upp av ett antal
delar som i detalj beskrivs i bilagorna 2-10. Siffrorna inom
parentes återfinns i bilaga 1, f igur 1.01.

Oessa är:

Kolhamn för locsning med en kapacitet av en 60 000
tons båt på ca 30 timmar med två skopor. Kollagret
rymmer ca 1 års d r i f t , va,av 60 % är beredsk.apslager
och sköts med s k Stacker-Reclaimers. Dessutom finns
oljelager för ca 60 % av årskonsumtionen.
(08, 09, 11} Se bilaga 3 och 4.

Koltransporten från lagret är så dimensionerad att
transport sker endast dagtid. Kolet passerar en bered-
ningsstation där det siktas och krossas innan det går
t i l l pannhusfickorna och kvarnarna i pannhuset.
(0102, 0105) Se bilaga 3.

Ångpannan har front- eller hörnbrännare i flera n i -
våer. För att säkerställa d r i f t även vid haverier i
kolhanteringen kan pannan köras i fu l l effekt med
ol ja. (0101, 0103). Se bilaga 5.

Turbin och generator är dimensionerad så att näteffek-
ten är 300 MW eller 600 MW. Kondensorkylningen görs
med kylvatten från havet. (0109, 0110, 0111, 05, 0117)
Se bilaga 7.

Rökgasrening bestående av stoftrening, våt svavel-
rening och selektiv katalytisk kväveoxidreduktion.
(0106, 0107, 0108) Se bilaga 2.

Anläggningen övervakas av et t datoriserat styrsystem
med operatörsplats med tre bildskärmar för varje
block. (0115) Se bilaga 8.

För anslutningen t i l l 400 kV nätet finns ställverk och
400 kV transformator. Anslutningspunkten är vid s tä l l -
verket. Dessutom finns diesel och gasturbinaggregat
för reservkraft. (07, 0113, 0114) Se bilaga 8.
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* Hjälpsystem för t r y c k l u f t , vattenhjälpanga för upp-

s t a r t , avlopp m f l . (12 , 14, 0116) Se bilaga 9.

* Administrativa och lagerbyggnader gemensamt för a l l a

blocken. (13) Se bilaga 10.

3.2 INVESTERINGSKOSTNADER

Nedan f ö l j e r en kostnadssammanställning gällande kol kondens-

anläggningar med data hämtade ur bilagorna 2-5 och 7 -12 .

Penningvärde 1 j u T i 1986

Inklusive projektering

Ångpanneanläggni ng
(inkl hjälpsystem)

Turbi ngeneratoranläggn.
(inkl hjälpsystem)

Svavel- och stoftrenin»'

Kväveoxidrening

Skorsten

El- och kontrollanläggn.
(varav 400 kV ställv.)

Övriga servicesystem

Byggnader (endast
gemensamnk. byggn)

Farled, Hamn och bränsle-
hantering med kvarnar

Oförutsett (10 %)

Ränta under byggnadstid,
6 % realränta

Totalkostnad MSEK

Specifik anläggnings-
kostnad kr/kW

4x300 MWel

1924

1987

1155

558

50

492
(60)

78

350

922

752

1570

9838

8200

2x600 MWel

1563

1630

1112

538

36

433
(50)

78

300

899

659

1377

8625

7190

4x600 MWel

3067

3227

2195

1062

72

765
(65)

140

450

1525

1250

2613

16366

6820

Observera att summa byggränta är särredovisat här medan

bilagorna inkluderar varje systems byggränta i totalsumman.
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3.3 DRIFT- OCH UNDERHALLSKOSTNADER

Driftkostnaderna omfattar utgifter för kemi kal ""er och andra
förbrukningsartiklar. Underhållskostnaderna omfattar kostnader
för reservdelslager, reservdelar och reparationer som utförs
av extern personal. Egen personal redovisas separat. Drift-
och underhållskostnaderna betraktas som rörliga.

Medan presenteras en sammanställning över drift- och
underhallskostnaderna för tre kolkondensverk av varierande
storlek. Detaljer om varje rad återfinns i bilagorna 2-11.

personal)
Penningvärde juli 1986

Kollager, kolhantering
och kvarnar

Oljehantering

Ångpanna med hjälpsystem

Turbin och generator

El- och kor.troll system

Hjälpsystem

Svavel- och stoftrening

Kväveoxidrening

Deponering av avfall

Totalkostnad MSEK/ar

Specifik kostnad för d r i f t
och underhall öre/kWh

4x300 MWel

44,0

5,2

57,7

40,9

11,7

9,0

64,4

138,4

61,5

432,8

6,4

2x600 MWel

44,0

5,2

46,9

33,8

10,3

9,0

64,4

138,4

61,5

413,5

6,2

4x600 MWel

75,0

10,4

92,0

66,9

18,2

15,0

128,8

276,8

123,0

806,1

6,0
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3.4 TOTALA KOSTNADEN FOR KOLKONDENSVERK

Investering totalt MSEK

- varav byggränta "
de SOX + stoft :
de N0x

Fasta Srskostn MSEK/äY

- kapital (6 %, 25 är)
- personal
- fasta drift och UH kostn
- fast bränslekostnad

Rörliga kostnader MSEK/år

- katalysator
- övr drift och UH kostn
- bränsle

Total ärlig kostnad
(exklusive bränsle) MSEK/ar

4x300 MWel

9838

1570
1155
558

770
81
35
1)

131
267
1)

1284

2x600 MWel

8625

1377
1112
538

675
50
30
1)

131
253
1)

1139

4x600 MWel

16366

2613
2195
1062

1280
86
58
1)

262
486
1)

2172

1) Enligt direktiven skall Statens Energiverk själva
beräkna bränslekostnaderna. Uppskattningsvis kan dock
sägas at t :

Kolförbrukning Mton/ar

Kol1 äger Mton

4x300 MWel

2,32

2,5

2x600 MWel

2,32

2,5

4x600 MWel

4,65

5,0
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4 OLJEKONDENSKRAFTVERK

4 . 1 BESKRIVNING

För oljekondens har studien gå"It anläggningar uppbyggda av 2
eller 4 pannblock om vardera 300 MW el el ler 600 MW el på
samma sätt som för kol .

Ett block inom ett ol jekondenskraftveric byggs upp av e t t antal
delar som i detalj beskrivs i bilagor. Siffrorna inom parentes
återfinns i bilaga 1, figur 1.03.

Dessa är:

Ångpannan har front- el ler hörnbrannare i flera n i -
våer. (0101, 0103) Se bilaga 6.

Turbin och generator är dimensionerad så att näteffek-
ten är 300 MW eller 600 MW. Kondensorkylningen görs
med kylvatten frän havet. (0109, 0110, 0111, 05, 0117)
Se bilaga 7.

Rökgasrening bestående av stoftrening, vät svavel -
rening och selektiv katalytisk kväveoxidreduktion.
(0106, 0107, 0108) Se bilaga 2. Utrustningen är den-
samma som för kol, men med lägre katalysatorkost-
nader.

Anläggningen övervakas av ett datoriserat styrsystem
med operatörsplats med tre bildskärmar för varje
block. (0115) Se bilaga 8.

För anslutningen t i l l 400 kV nätet finns ställverk och
400 kV transformator. Anslutningspunkten är vid s tä l l -
verket. Dessutom finns diesel och gasturbinaggregat
för reservkraft. (07, 0113, 0114) Se bilaga 8.

! * Hjälpsystem för tryckluft , vattenhjälpanga för upp-
start , avlopp m f l . (12, 14, 0116) Se bilaga 9.

* Administrativa och lagerbyggnader gemensamt för alla
blocken. (13) Se bilaga 10.
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4.2 INVESTERINGSKOSTNADER

Nedan följer en kostnadssammanställning gällande oljekondens-
anläggningar med data hämtade ur bilagorna 2 , 4 , och 6-11.

Penningvärde juli 1986
Inkl projektering

Ångpanneanläggning
(inkl hjälpsystem)

Turbi ngeneratoranläggn.
(inkl hjälpsystem)

Svavel- och stoftrening

Kväveoxidrening

Skorsten

El- och kontrollanläggn.
(varav 400 kV ställv.)

Övriga servicesystem

Byggnader (endast
gemensamma byggn)

Oljelager och olje-
hantering

Oförutsett (10 %)

Ränta under byggnadstid,
6 % realränta

Totalkostnad MSEK

Specifik anläggnings-
kostnad kr/kW

4x300 MHel

1139

1987

963

485

50

477
(60)

70

230

357

576

1203

7537

6280

2x600 MWel

1021

1630

927

468

36

420
(50)

70

200

357

513

1072

6714

5600

4x600 MWe]

2008

3227

1829

924

72

742
(65)

129

300

709

994

2077

13010

5420

Observera att summa byggrånta är särredovisat här medan
bilagorna inkluderar varje systems byggränta 1 totalsumman.
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4.3 DRIFT- OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER (exklusive personal)

Driftkostnaderna omfattar utgifter för kemikalier och andra
förbrukningsartiklar. Underhällskostnaderna omfattar kostnader
för reservdelslager, reservdelar och reparationer som utförs
av extern personal. Egen personal redovisas separat. Drift-
och underhällskostnaderna betraktas som rörliga.

Nedan presenteras en sammanställning över drift- och under-
häll skostnaderna för tre oljekondensverk av varierande stor-
lek. Detaljer om varje rad återfinns i bilagorna 2, 4 , 6-10
och 12.

personal)
Penningvärde juli 1986

Oljehantering

Ångpanna med hjälpsystem

Turbin och generator

El - och kontrollsystem

Hjälpsystem

Svavel- och stoftrening

Kväveoxidrening

Deponering av avfal l

Totalkostnad MSEK/år

Specifik kostnad för d r i f t
och underhäll öre/kWh

4x300 MWel

13,0

22,8

40,9

11,7

8,1

64,4

73,0

21,0

254,9

3,8

2x600 MWel

13,0

20,4

33,8

10,3

8,1

64,4

73,0

21,0

244,0

3,6

4x600 MWel

26,0

40,2

66,9

18,2

13,8

128,8

146,0

42,0

481,9

3,6
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4.4 TOTALA KOSTNADEN FOR OUEKONDENSVERK

Kgstnadssa inst i l ! ni ng f5r gi jefcondensanl iggni ngar

Investering totalt MSEK

- varav byggränta "
de S0x + stoft "

" " * MOx

Fasta arskostn MSEK/ar

- kapital (6 %, 25 Sr)
- personal
- fasta drift och UH kostn
- fast bränslekostnad

Rörliga kostnader MSEK/ar

- katalysator
- övr drift och UH kostn
- bränsle

Total ärlig kostnad
(exHusive bränsle) MSEK/ar

4x300 MWe1

7537

1203
963
"95

590
65
28
1)

65
162
1)

910

2x600 MWel

6714

1072
927
468

525
40
24
1)

65
155
1)

809

4x600 MWg1

13010

2077
1829
924

1018
68
46
1)

131
305
1)

1568

1) Enligt direktiven skall Statens Energiverk själva
beräkna bränslekostnaderna. Uppskattningsvis kan dock
sägas at t :

Oljeförbrukning Mton/ar

Oljelagrets storlek
1 medeltal Mton

4x300 MWel

1,44

1,4

2x600 MWe1

1,44

1,4

4x600 MWel

2,88

2,8
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5 FlISKONOENS

5.1 FORUTSÄTTHIMGAR

Utredningen presenterar en anläggning med ett kraftblock på
50 MW .. Storleken har valts med tanke pä transportavstånd och
tillgäng på fils 1 området kring anläggningen. Dessutom
behandlas schematiskt ett alternativ där 2 pannor arbetar mot
en turbin 1 ett block. Fördelen ligger här i bättre reglerbar-
het och anpassning till kand teknik, da flispannor i storlek
150 MWth ännu ej byggts i Sverige.

Lokal iseringsfrågan är ej föremal för utredningen. Det är dock
logiskt att anta en placering inåt landet med bränsletillför-
sel via väg eller järnväg. Kylningen antages tillgodoses med
vatten från sjö, hav eller rinnande vattendrag men eftersom
förekomsten av vattendrag som tal termisk belastning frän
kondensorkylningen är begränsad måste kylningen arrangeras pa
annat sätt, t ex. kyltorn eller ännu hellre med fjärrvärme-
nät.

Investeringsberäkningarna bygger på följande antaganden:

Avstånd till allmän väg 2 km
Bränslelagerreserv 1 månad
Stödoljelager 100 % 1 månad
Asklagring i silo 2 veckor
Nätanslutning El 2 km

I investeringen och driftkostnadsberäkningen Ingår inte kost-
naden för eventuell energiskogsplantering och transportfordon
för bränslehantering utanför verket.

5.2 TEKNIK

5.2.1 Data FUskondens

Den använda fl isen antas hålla en fukthalt av 50 %. Värme-
värdet b l i r då 8,2 MJ/kg vått bränsle.

Egenförbrukningen för stationen beräknas t i l l 5 MW.
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I övrigt gäller:

Turbinbruttoverkningsgrad 44 %
Pannverkningsgrad 90 %
Resulterade totalverkningsgrad 36 %
Tillförd bränsleeffekt 140 MWth
Bränsleflöde (vätt) 61,6 ton/h
Bränsleflöde TS (torr substans) 30,8 ton/h
Aska 0,15 ton/h
Luftflöde vid =1,25 185000 Nm3/h
Rökgasflöde 245000 Nm3/h
Drifttimmar 7000 h/år
Fullasttimmar 5600 h/år

5.2.2 AnläggningsbeskH vn1ng

Den funktionella uppbyggnaden av ett fliskondensverk uppbyggt
enligt strukturen bilaga 1, figur 1.03, visas i Figur 5.1.

Upplag foY oflisat bränsle

Upplaget är avsett för mottagning och lagring av icke flisat
skogsbränsle. Bränslehanteringen sker med truck.

Fl1shugg

Flishuggen med inmatningsanordning anordnas nära vedgården.
Flisen blåses från huggen till flislagret.

Flislagret

Flislagret är avsett för mottagning och lagring av fl is. Mot-
tagningsstationen är avsedd för bak- eller sidotippande fordon
och består av:

* Fordonsvåg
* Tippficka
* Uttransport

Själva lagret är upplagt i stackar och transporten till
stacken sker pneumatiskt.
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Fran lagret hanteras flisen med en modifierad form av stacker-
reclaimer. Denna maskin lastar flisen på band som transporte-
rar flisen till en mellansilo.

Hämtning från stack kan också ske med frontlastare till en
beskickningsficka för uppfordring till mellansilo.

Mellansilo

Mellansilon rymmer 4 timmars flisförbrukning vid full effekt,
motsvarande ca 600 n»3 silovolym. Av praktiska skäl bör silon
utföras med 2 fickor.

Fl i stork

Flisen haller normalt en fukthalt varierande kring 50 %. Detta
vatten måste i ångform passera pannans kanaler och medför en
dyr pannanläggning. En torkanordning för fl is som får sin
energi från rökgaser eller avdragsånga ger en billigare panna
och sannolikt bättre driftekonomi.

Pannan Alternativ 1

Pannan kan vara av typ snedrost, fluidiserad bädd eller cir-
kulerande fluidiserad bädd. Pannor i storleksordningen
150 MWth för fl is är obeprövade och referenser saknas.

Pannan Alternativ 2

En intressant och tekniskt beprövad metod är att låta 2 pannor
driva en turbin. Härigenom vinner man

* Ökad reglerbarhet vid olika lastfall och bränslesitua-
tioner

* Pannkonstruktion och storlek rör sig inom kända om-
råden

Kostnadsmassigt behöver ett 2-pannsystem ej bli dyrare än en
stor panna. Kostnadsberäkningarna nedan är baserade på 2
pannor med en turbin och generator.
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R5kgasrening

Rökgasreningsutrustningen består endast av stoftavskiljare i
form av ett e l f i l t e r . Svavelutsläppen vid fliseldning är laga
ca 0,02 g S/MJ, varför inga åtgärder krävs för avsvavling.
NO -utsläppen varierar, bl a beroende på typ av förbränning,
men förväntas vara mindre än 0,1 g NO2/MJ. och större än
0,05 g N02/MJbr. Detta medför att de av uppdragsgivaren före-
slagna nya skärpta emissionskraven vid nya kraftvärmeverk,
0,05 g S/MJbr och 0,10 g N02/MJu , innehålls men inte de före-
slagna kraven för kondensverk, 0,03 g S/MJ. och 0,05 g

Askhanteringen Inom verket

Mängden aska b l i r vid träeldning l i ten . Flygaskan transporte-
ras pneumatiskt t i l l en asksilo som tönwnes periodiskt.

Turbin aed generator

Turbinen läggs ut för ångdata 100 bar, 535°C. Med en högvarvig
högtrycksturbin som via en växel kopplas t i l l en normalvarvig
(3000 RPM) lågtrycksturbin. Generatorn består av en 2-polig
turbogenerator med matare.

I övrigt b l i r utrustningen principiel l t lika kol kondens-
fa l le t .

Kylsystem

Kondensorn kyls med vatten från ett vattendrag som dimen-
sioneras för en temperaturnivå på 5"C. Kylvattenflödet blir ca
1600 kg/s vid en temperaturstegring av ca 10°C.

Vattenberedning

Anläggningen får samma principiella uppbyggnad som för kol-
kondens. Se bilaga 9, avsnitt 9.1.2.
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El system

Högspänningsställverk, 130 kV anordnas i anslutning t i l l
turbinhailen vilken omfattar huvudtransformator för anslutning
t i l l nät 130 kV samt stationstransfonnator för verket med
kopplings- och kontrollutrustning.

Stat ionsstäl lverket 11 kV ca 8 MVA försörjer verkets olika
delar och omfattar sekundärställverk för huvudenheterna

*
*

Flishugg
Panna
Turbi n
Kylvattenpumpar
Lokal kraft (belysning m m)
Reservkraft

Ett diesel aggregat med 1 MW el effekt utgör
reservkrafta-gregat.

5.3 INVESTERING

Investeringen fördelar sig enligt följande, MSEK:

Markarbeten
Övriga byggnader
Bränslehantering
Pannor 2 st inkl

1)
20
20

fram till panna 40
pannhus 2)

Turbin med turbinhus och övr.i
El
Hjälpsystem med
Kylvattenkanal
Övrigt

Totalt
Byggräntor 6 %,

Totalt

Pris per kW

vattenberedn.

2 år

230
itr. 95

30
10
10
50

MSEK 505
62

MSEK 567

SEK 11340



Kommentarer

1) Övriga byggnader består av:

* Administration ,

* Underhållsverkstad ;
* Vattenlaboratorium
* Vakt

2) Pannor med gemensamt pannhus omfattar även:

* Rökgasfilter (2 st)
* Asksilo
* Skorsten (2 pipor)
* Kontrollutrustning

5.4 PERSONALBEHOV

Personalen fördelar sig mellan:

* Skiftgående driftpersonal •
* Underhållspersonal
* Administrativ och stationsledande personal

5.4.1 Skiftgående personal

Skiftpersonalen består av:

Personal för flisning och flishantering 3 man/skift
Personal i kraftblock 3 man/skift

Totalt 7 skift M man

5.4.2 Underhållspersonal i

Underhållspersonalen är uppdelad på 4 förmansområden: i

]
* El
* Instrument



* Fordon och transportutrustning
* Mek
samt en övergripande planeringsfunktion.

Totalt 24 man.

5.4.3 Övrig personal

Administrativ och stationsledande personal fördelar sig enligt
nedan:

* Chef med sekreterare 2
* Driftschef 1
* Underhallschef 1
* Teknisk assistent 1
* Ekonomi + inköp 4
* Kontorstjänst 2
* Vattenlab 1

Totalt 12 man.

5.4.4 Personalkostnad

Personalkostnaden beräknas bli:

5.4.1 Skiftgaende
5.4.2 Underhall

5.4.3 Övrigt

Summa personal

Summa personer

8,4
4,8
3,0

16,2

80

MSEK
MSEK
MSEK

MSEK
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5.5 TOTALA KOSTNADEN FOR FLISKONDENSKRAFTVERK

5.5.1 Förutsättningar

Kostnaderna bestar av:

Fasta kostnader säsom:

- Kapitalkostnader räknade som annuitet med 6 % realränta i
25 ar.

- Personalkostnader enligt punkt 5.4 ovan.
- Räntekostnader för lagerhållning av reservdelar till ett
värde av 25 MSEK med 6 % realränta.

- Kostnader för produktions oberoende material såsom
kontorsmaterial och vägsalt och dyl.

- Övriga fasta driftkostnader.

Rörliga kostnader såsom:

- Or i f t - och underhållskostnader exklusive egen personal
räknat som 3 % på investeringen.

- Kostnad för askdeponeringen (150 kr/ton).
- Kostnader för kemikalier t i l l vattenberedningen.
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Kostnadssanaanstiiining fHskondens 50 MM^

Årskostnader exklusive bränslekostnader

Investering totalt MSEK

- varav byggränta

Fasta årskostnader: MSEK/ar

- kapital (6 %, 25 ar)
- personal
- lagerhållning
- material
- övriga fasta kostnader

Summa fasta kostnader

Specifik fast årkostnad kr/kW,ar

Rörliga kostnader: MSEK/åV

- Drift och underhåll
- Askdeponering
- Kemikalier

Summa rörliga kostnader

Specifik rörlig kostnad ar/kWh

567

62

44,4
16,2
1.5
1.0
3,0

66,9

1322

15,0
0,15
2.0

17,15

6,1

Produktionskostnader exklusive bränsle vid 5600 fullasttimmar
per ar bl1r 29,7 öre/kWh.



11

OFLISAT
TRÄBRÄNSLE

VEDGARD

UPPLAG FÖR
OFLISAT

FLISLAGER

FLISSILO 1
FLISTORK

PANNA 1
70 MW

FL IS

—a

MOTTAGNINGS-
FICKA

STACKER

RECLAIMER

FLISSILO 2
H l STORK

2 •

PANNA 2
70 MW

Enhetsmaskin för uppläggning av
respektive hämtning från
flisstackar

* Val beroende på pannkonstruktion
£>ASKA UT

Angskena

TURBIN + GENERATOR 55 MW

STATIONSEL 5 M W
"O EL UT 50 MW

FIGUR 5:1
BLOCKSCHEMA FÖR ETT KONDENSKRAFTVERK MED FLIS SOM BRÄNSLE
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6 KARLSHAMN OCH STEMUN6SUHD

6.1 FÖRUTSÄTTNINGAR

När det gäller olje- och/eller gaseldade kondenskraftverk
skall Karlshamn och Stenungsund belysas ur följande perspek-
tiv.

* Om kraftverken utnyttjas längre tid, är det dä möjligt
att bygga till reningsutrustning och vad kostar det?

* Är det möjligt att elda lågsvavlig olja med svavel-
halterna 0,2 % eller 1 % med eller utan rening?

Arbetet skall ske i nära samarbete med Sydkraft och Vatten-
fall.

6.2 INLEDNING

Sveriges två stora oljeeldade kraftverk ligger i Karlshamn
(ägs av Karlshamnsverkets kraftgrupp AB med Sydkraft som
största delägare) och i Stenungsund (ägs av Vattenfall).

Önskemålet är, att en undersökning genomföres, som visar olika
miljöförutsättningar, som gäller om dessa bada anläggningar
sättes i kontinuerlig drift som ersättning för ett eller flera
kärnkraftaggregat.

Vattenfall utreder själva förutsättningarna för kontinuerlig
drift i Stenungsundsanläggningen. Därför lämnas här endast
synpunkter, som kan ha generell betydelse för båda anlägg-
ningarna. Sydkraft utreder för närvarande tillsammans med
Statens Naturvårdsverk, Länsstyrelsens naturvåVdsenhet och
Hälsovårdsnämnden i Karlshamn, miljöeffekterna vid olika typer
av drift vid Karlshamnsverket i framtiden.

Det bör påpekas att Karlshamnsverket med sina drifttekniska
egenskaper idag utgör en viktig länk i Sydkrafts produktlons-
apparat. En framlida situation med Karlshamn i baslastproduk-
tion innebär att ersättande anläggningar erfordras i syste-
met.

Underlaget för denna redogörelse ä'r i hög grad uppgifter, som
beredvilligt ställts till förfogande av Sydkraft.
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6.3 RESULTAT

6.3.1 Konvertering till naturgaseldning

De undersökningar, som hittills har hunnit genomföras, har
visat att Karlshamnsverkets panna kan konverteras till gaseld-
ning. Ombyggnaden leder emellertid med största sannolikhet
till ett antal problem vars lösning har omfattande ekonomiska
konsekvenser.

* Effektreduktion
* Effektbehov under ombyggnad
* Säkerhetsproblematik
* Osäkerhet kring NO -emission
* Gasförsörjning t i l l kraftverket

Ovanstående bör studeras mera noggrannt innan någon slutsats
dras i frågan. Innan en stor "genomräkning" av pannorna har
skett kan man dock ej kalkylera med att vid gaseldning erhålla
mer än ca 90 % av den fulleffekt, som erhålles med dagens
oljeeldning.

Redan nu kan man säga att:

* Brännarutrustningen måste bytas. Här förutsattes att
byte sker till gas/oljebrännare i låg NO -utförande.

* Avgastemperaturen kommer att stiga. Oetta har viss
negativ men ej allvarlig inverkan på pannans verk-
ningsgrad. Dock bör framhållas att möjligheter tro-
ligen finns att komplettera Ljungströmsförvärmarna och
economisrarna, vilket skulle innebära en möjlighet att
behålla pannornas ursprungliga verkningsgrad.

För att gaseldning skall avge maximalt möjlig effekt, måste
det eventuellt ske en betydande ombyggnad. Ombyggnadens
omfattning kan ej fastställas helt förrän en fullständig
genomräkning av pannorna har skett.

Här följer några åtgärder, som blir mer eller mindre aktuella
när maximal effektavgivning eftersträvas och gas är huvud-
bränslet (olja 1 reserv):
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* De värmeupptagande ytorna 1 pannorna omfördelas,
eftersom en gaslaga har sämre strålningsintensitet än
en oljeliga och det således krävs större ytor 1 eld-
städerna för att fullt ångflöde skall kunna produceras
vid gaseldning.

* Överhettarytorna kan behöva minskas om ej omfördel-
ningen mellan de olika värmeupptagande ytorna kan ske
pä teoretiskt bästa sätt inom befintliga utrymmen.
Dessutom måste beaktas att ombyggnadstid och investe-
ringsmedel får acceptabel storleksordning.

* Det nödvändiga brännarbytet kan eventuellt innebära så
omfattande ingrepp att brännarfrontema måste bytas ut
helt och hållet.

* Luft- och rökgasfläktarnas kapaciteter behöver föränd-
ras.

En omfattande ombyggnad inom mycket kort tid kan t ex innebära
höga kostnader, och att de aktuella kraftstationerna ej finns
tillgängliga under ombyggnadstiden för de produktionsuppgif-
ter, som de har redan i dag med befintligt antal kärnkraft-
verk.

6.3.2 Eldning med olja

Oljeeldning 1 Karlshamn och Stenungsund kan indelas i alterna-
tiven

1) eldning med tjockolja
2) eldning med lättolja

6.3.2.1 Eldning med tjockolja

Vid eldning med tjockolja har man för närvarande begränsade
möjligheter att anskaffa tjockolja med lägre svavel hal t än
1,0 %, även om det 1 dagarna har varit möjligt att köpa tjocka
eldningsoljor med så låg svavelhalt som 0,3 % på spotmarknå-
den. (Anses bero på konflikten mellan Libyen och USA.)
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Långsiktigt kan man således ej räkna ned att få tillgäng till
tjocka eldningsoljor med lägre svavelhal t än 1,0 %, om ej nya
anläggningar för "Återstodsavsvavling" bygges. Tekniken för
denna avsvaviingsmetod finns i Japan och USA och kan byggas
upp i Europa på kortare tid än 5 ar (2-4 år finns bland giss-
ningarna).

Med denna kapital intensiva avsvavlingsteknik kan i mycket
speciella fall erhållas eldningsoljor med svavelhalter ned mot
0,1 %. Statens Energiverk anger i sin skrift "svavelhalten i
oljeprodukter" 1986:4.

"Graden av avsvavling kan uppgå till 90 procent eller mera
men betingelserna härför är beroende av hur anläggningen är
anpassad till insatsvaran. Det är därför inte möjligt att
exakt ange kapital- och driftkostnad för avsvavling."

Merkostnaderna för avsvavlad tjockolja är således svårt att
ange. Det finns uppskattningar av kostnaderna, som för avsvav-
ling till 0,5 % S varierar mellan 5 och 50$ per ton.

Om man väljer att ej rena tjockoljan från svavel, och kraven
på nnnskning av svavelhalten ej kan uppnås, så återstår endast
metoderna att rena rökgaserna på de sätt, som beskrivs i ut-
redningens bilaga 2.

6.3.2.2 Eldning med ISttolja Eol/diesel (gasolja)

Lätt eldningsolja kan 1 dag erhållas med en Svavelhalt på
0,2 % och till ett pris av cirka 1 000 kronor per m^ exklusive
skatt. Det framtida priset är svårt att överblicka Idag. Det
bedöms finnas möjlighet att erhålla lätta eldningsoljor med en
svavelhalt ner emot cirka 0,1 % svavelhat men priset vid denna
låga svavelhalt kan för närvarande ej anges.

I Statens Energiverks publikation 1986:4 återges en utredning
som visar att merkostnaden 1 dag för gasolja med svavelhalten
0,15 % skulle kunna bli ca 2,5$ per ton.

I Karlshamn har man 1 samband med 1drifttagningen av pannan-
läggningarna eldat med lättolja men endast 1 mycket låga ef-
fektområden.
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Sydkraft anser, at t nan noga måste undersöka vilka delar, som
naste bytas el ler Modifieras i oljesystenet frän hamn t o m
brännare, innan man anser sig säker pä a t t a l l t skall fungera
i praktisk d r i f t .

I dag vet man, att befintliga bergoljelager är utförda för
Eo 5 (oklassad vara). Bergrummen är gjorda i s k öppet utfö-
rande och de är ej inskodda. Dock kan man inom verket lagra
mer än 200 000 m3 l ä t t o l ja .

Vid leverans av lät tol ja måste den ske med fartyg med kapaci-
tet ej mindre än 20 000 ton dä cirka 2 fartyg måste lossas per
vecka.

Troligtvis behöver pumpar, oljemätare, brännardysor och ang-
atomiseringssystemet byggas om för lä t to l jedr i f t .

6.3.3 Rökgasrening

I Karlshamnsverket finns för närvarande inte någon rökgas-
reningsanläggning. Mot bakgrund av den goda förbränning, som
erhålls med befintl ig utrustning och h i t t i l l s gällande bestäm-
melser, har det ej h i t t i l l s funnits anledning att installera
rökgasreningsutrustning, dä hittillsvarande myndighetskrav har
kunnat innehållas. Dock har man redan vid projekteringstill-
fä l le t lämnat plats för el f i l ter mellan luftförvärmarbyggnad
och skorsten pä alla 3 aggregaten 1 Karlhamn.

6.3.3.1 Stoftrening

För närvarande synes det inte finnas anledning att införa
stoftavskiljning i Karlshamn.

Om anläggningen i framtiden skulle förses med läg-NO -brännare
och man 1 framtiden måste använda sig av sväreldade ol jor ,
skulle det kunna bl i aktuellt a t t komplettera anläggningen med
e l f i l t e r .

i 6.3.3.2 NOx-reducerande atgJrder

Inom Sydkraft pågar arbeten för att undersöka möjligheterna
att reducera MO -utsläpj
och ekonomisk synpunkt.
att reducera NO -utsläppen, och vad detta betyder ur teknisk
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Kontakt har tagits med ti l lverkare av lag-NO -brännare, och
det anses möjligt Installera lag-NO -brännare efter ombyggnad.

Dessutom har Sydkraft undersökt möjligheterna att bygga in en
NO -reduktionsanläggning. Kostnaderna för denna NO -reningsan-
läggning finns ej framme för närvarande.

6.3.3.3 SO -rening

Om det beslutas, a t t Karlshamnsverket skall utnyttjas som
grundlastverk och bränsle med t i l l räck l ig t lagt svavel innehål1
ej finns t i l lgängl ig t , sa b l i r det nödvändigt att införa SO -
rening.

I Karlshamnsaniäggningén finns et t utrymme mellan skorstenarna
och havet (75-100 m), som kan utnyttjas, om S0x-reningsan1ägg-
ni ngar måste byggas.
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7 HINDER OCH FLASKHALSAR

Vid en snabb avveckling av kärnkraftverken kan hinder och
flaskhalsar komma att uppstå vid uppbyggnaden av ersättnings-
produktion. Nedan anges ett antal av de mer eller mindre svår-
forcerade hindren och flaskhalsarna som identifierats. Uppräk-
ningen nedan gör ej anspråk på att vara uppordnad efter svå-
righetsgrad:

* Teknik
* Tillståndsfrågor
* Bränslemarknad och transporter
* Personal
* Planering
* Ekonomi

Denna uppdelning göres även om det är svårt att dra gränser
och det i praktiken visar sig att de flesta hindren och flask-
halsarna kan forceras om t i l l räck l ig t stora ekonomiska resur-
ser ställes t i l l förfogande.

7.1 TEKNIK

I förutsättningarna för utredningen ingår, att beprövad teknik
skall utnyttjas i första hand. Tillverkningskapacitet i till-
räcklig omfattning finns utomlands. Det innebär att det 1
princip inte är några svårigheter att köpa den utrustning som
behövs bl a från Tyskland. Svårigheterna uppstår om den mesta
utrustningen skall tillverkas i Sverige på den korta tid. Ett
väsentligt undantag är den föreslagna rökgasreningsutrust-
ningen där ny, i viss utsträckning oprövad, teknik krävs för
att möta uppställda krav. Den första kommersiella anläggningen
i Europa med avancerad NOx-rening är Inte 1 år ännu.

Det finns anledning att understryka de svårigheter som uppstår
vid de höga krav, som ställts beträffande låga S0x- och N0 x-
utsläpp (se även bilaga 2). Framför allt gäller det den önska-
de låga nivån på NOX- utsläppen, vilken hittills ej erhållits
under någon längre tids kommersiell eldning med kol. Det 'år
därför angeläget att avvakta med fastställandet av de slutgil-
tiga kraven på tillåtna utsläpp framför allt beträffande NO
tills tekniken prövats ordentligt Innan någon storskal 1g Int-
roduktion påbörjas.
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7.2 TILLSTÅNDSFRÅGOR

Hittills har det visat sig att tillståndsfrågorna ta" lång
tid. Eftersom det är i första hand måste tas hänsyn till att
elproduktionsanläggningen byggs i sådan ordning att kraft-
systemet kan drivas på tillfredsställande sätt och med fort-
satt hög leveranssäkerhet är det angeläget att tillstånds-
frågorna behandlas med sådan prioritet att anläggningarna kan
färdigställas enligt den tidpi an som är nödvändig för en
forcerad kärnkraftavveckling utan att upphandling med annu-
leringsrätt måste tillgripas därför att tillståndsärendet drar
ut på tiden.

7.3 BRANSLEHARKNAD OCH TRANSPORTER

7.3.1 Bränslenarknaden

Marknaden för kol är sådan, att konsumtionen huvudsakligen
sker i närheten av gruvorna och i det egna landet. Det innebär
att endast ca 10 % av dagens världsproduktion av kol säljes på
export. I dag finns god tillgång av kol i skilda delar av
världen inte minst p g a det just nu rådande låga oljepriset.

Skulle däremot kärnkraften avvecklas snabbt i några länder
kommer:

* Oljepriset att gå upp

* Efterfrågan på kol ökar, vilket innebär att även
priset stiger framför allt för de nytillkommande
kunderna, som saknar tecknade långtidsavtal

Mot denna bakgrund betonas betydelsen av att det tecknas lång-
siktiga avtal om kolleveranser på ett så tidigt stadium som
möjligt med leverantörer 1 skilda länder och världsdelar.
Detta är nödvändigt, för att Sverige så långt möjligt skall få
tillgång till bl a:

* Säkra leveranser vid t ex strejk, lockout och avspärr-
ning
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Miljövänli ga kol med låga halter av t ex svavel, kväve
och skadliga metaller

Kol med 1 ärrpiiga hanterings- och förbränningsegen-
skaper.

7.3.2 Transporterna

Transporterna från de olika leverantörerna kommer vid en av-
veckling att få sådan omfattning att ingående studier måste
genomföras, hur transporterna skall ske till de olika anlägg-
ningarna. Här kan rämnas att exempelvis El sam, som har hand om
elförsörjningen till Jylland och Fyn, har funnit lönsamhet i
att bygga eget tonnage för koltransport (100 000 tonsklassen)
till egna stora hamnar och pråmar (större än 8 000 ton) för
transport från egna stora hamnar till de mindre, grundare
hamnarna.

7.4 PERSONAL

Personal kan uppdelas i grupperna; Projektering, Tillverkning,
Anläggning samt Dr i f t och underhåll även om det kan vara svårt
att dra gränserna mellan de olika kategorierna.

7.4.1 Projekteringspersonal

Den bedömning som gjorts pekar på att det finns projekterings-
personal i t i l l räck l ig omfattning i Sverige. Eftersom det inte
byggts några kondenskraftverk i landet pa många år kan det
dock vara lämpligt att viss förstärkning inlånas från t ex
Danmark och Tyskland som har aktuella erfarenheter.

7.4.2 T111verfcningspersonal

Bedömningen är den att det Inte finns t i l l verkningspersonal i
t i l l räck l ig omfattning i Sverige, om den mesta utrustningen
skall ti l lverkas Inom landet såvida konjunkturen Inte är
dålig.

Skall mesta möjliga til lverkning ske Inom landet krävs en
tidig och kraf t fu l l samordningsplanering av de inhemska resur-
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serna a l l t i f r å n konstruktion fram t o m id r i f t t agn ing . Någon
konkurrensupphandling kan det knappast b l i fråga om eftersom
t i l lverkningskapaci tet kommer a t t utnyt t jas maximalt.

7.4.3 Anlaggningspersonal

Anläggningspersonal kommer från såväl den tillverkande indust-
r in som entreprenörer och bedöms finnas t i l lgängl ig i t i l l -
räcklig omfattning.

Aktiviteten på en lokaliseringsort kan emellertid b l i för stor
vid för hög forcering och/eller att för många block iordning-
ställes samtidigt. Detta leder t i l l stor risk för överhettning
på arbetsmarknaden i den eller de aktuella delarna av landet.

Detta kräver t id ig planering med utgångspunkt från t i l lgäng-
liga personal re. j rser.

7.4.4 Drift- och underhållspersonal

Dri f t - och underhållspersonal med god kompetens kräves för att
betjäna dessa nya block. På de platser, där det finns kärn-
kraftverk och väl utrustade fossil eldade verk, torde det f i n -
nas personal med god grundkompetens. Dessa kan vidareutbildas
i den omfattning som krävs, för att anläggningarna skall b l i
fackmannamässigt skötta. Dock kan det bl i problem med tillgång
t i l l t i l l räck l ig bemanning beroende på bl a

* Vilken eller vilka aggregatstorlekar som väljs

* Hur många och vilka lokaliseringsorter som väljes,
samt i vilken ordning blocken tas 1dri f t .

Dessutom är förhållandena beroende av, om det finns kärnkraft
i d r i f t el ler ej på den aktuella lokaliseringsorten. Det är
förmodligen lämpligt att utbilda "nytt" folk t i l l de första
nya fossileldade blocken, som måste vara 1 d r i f t innan de
första kärnkraftblocken kan stoppas för gott. Personalfrågorna
vid kärnkraftverken ar således mycket viktiga och måste klaras
ut på ett t id ig t stdium. Inte minst v ik t ig t är att t i l l s e att
sådana åtgärder vidtages att den kompetenta personalen vid
kärnkraftverken finns kvar 1 t i l l r äck l i g omfattning t i l l s dess
att driften upphör 1 resprektive kärnkraftanläggning.
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Vid en snabbavveckling torde det vara 'ännu mer aktuellt att
noga planera avvecklingen av kärnkraftproduktionen ur perso-
m"synpunkt, för att kärnkraftproduktionen över huvud taget
skall kunna upprätthållas i avslutningsskedet.

Det kan emellertid redan nu konstateras, att det föreligger
ett stort behov av utbildning, som måste utredas på så tidigt
stadium som möjligt. Vid en utbyggnad av många små block och
anläggningar kommer det att krävas så stor mängd personal, att
grundutbildningsresurserna måste förstärkas på et t tidigt
stadium.

Behovet av kompletterande utbildning för drift- och under-
hållspersonalen kommer at t bli omfattande. Eftersom en del av
den utrustning, som kommer t i l l användning ej finns inom lan-
det (t ex NO -rening) kan det bli aktuellt at t personal delvis
utbildas utomlands (Tyskland).

Det kan även finnas anledning att överväga att bygga en simu-
latoranläggning eller utnyttja lämpliga simulatoranläggningar
utomlands. Vereinigung der Grosskraftwerksbetreiber (VGB), i
Tyskland och Central Electricity Generating Board (CEGB), i
England har anläggningar, som eventuellt kan användas med
hjälp av svenskspråkiga lärare.

7 . 5 PLANERING OCH FÖRBEREDELSER

Vid en snabb avveckling av kärnenergin kommer det at t vara
viktigare än någonsin att ha en god planering för at t minimera
alla de hinder och flaskhalsar, som inträffar i en så omfat-
tande aktivitet, som en kärnkraftavveckling innebär.

Under det h i t t i l l s utförda utredningsarbetet har respekten
ökat för de många stora och små hinder, flaskhalsar och fall-
gropar, som kan uppstå vid en snabb kärnkraftavveckling. Det
är därför angeläget att utredningsarbetet fortsätter inte
minst när det gäller att identifiera ytterligare hinder och
flaskhalsar, som måste övervinnas om en snabb avveckling skall
kunna genomföras. Det är dock Inte tillräckligt att enbart
utreda, utan praktiska erfarenheter, att bygga stora kondens-
anläggningar behövs också, vilket utvecklas närmare nedan.
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En kärnkraftersättning innebär en snabb omställning av el-
energisystemet. Det innebär betydande omställningssvårigheter.
Personal skall utbildas för nya arbetsuppgifter. Sverige har
inte byggt några fossil eldade kraftverk under en läng period.
Tillsammans gör detta att oavsett om kärnkraftavvecklingen
sker forcerat eller inte så bör något stort block med modern
rökgasrening ändå snarast byggas. Det ger erfarenheter som är
oumbärliga inför framtiden när en ny elproduktion kommer att
behövas. Samtidigt bör även någon eller några anläggningar med
med ny teknik, exempelvis fluidbäddteknik eller förgasnings-
teknik, komma till stånd för att pröva de kommersiella förut-
sättningarna, såväl vad gäller ekonomi som miljö. Ett av
skälen till en snar uppbyggnad kan vara att säkerställa svensk
industris utveckling inför framtida kärnkraftavveckling. Dess-
utom ger det exportmöjligheter eftersom anläggningen blir en
referens.

7.6 EKONOMI

En ersättning av merparten av kärnkraften med ny elproduktion
innebär utomordentligt stora investeringar. En försiktig kal-
kyl, baserad på att kärnkraften helt ersattes av oljekondens,
pekar på investeringsvolymer i storleksordningen 50 miljarder
kronor enbart för att bygga de nya kraftverken. En konkurrens-
situation om tillgängligt investeringskapital kan komma att
uppstå och begränsa utvecklingsmöjligheterna till men för
andra sektorer. Stora investeringar inom en kort tidsperiod
kan ge upphov till "överhettning" av Sveriges ekonomi i sådan
omfattning att konkurrenskraften försvagas.

Överhettning av ekonomin blir givetvis ej så allvarlig om
konjunkturen skulle vara nedåtgående. Vid dålig konjunktur i
Sverige kan investeringar i kraftindustrin vara en arbetsmark-
nadsstimulerande åtgärd.

Enligt vissa uppgifter innebar den snabba övergången från olja
till kol i de danska kraftverken på sin tid en positiv "ekono-
misk Injektion" för Danmark, som därvid undvek den stora kon-
junktursvacka som drabbade många andra länder. Dock finns det
en väsentlig skillnad, nämligen att övergången från olja till
kol var en lönsam investering med sänkta energikostnader.
Kärnkraftersättningen Innebär däremot en mycket kapital krä-
vande investering som resulterar 1 såväl högre energikostnader
som kraftigt ökad import.
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En stor del av utrustningen kan vid en konkurrensupphandling
komma att importeras med en ökad belastning på handelsbalansen
som följd. Alternativt kan beställningarna läggas ut i Sverige
av industri- ocn handelspolitiska skäl. Oock uppkommer vissa
flaskhalsar som behandlas ovan men som i viss utsträckning kan
kringgås om avvecklingsperioden utsträcks.

Pa lokaliseringsorterna kan lokal överhettning uppkomma. Bo-
stader, service och annat skall byggas ut på kort tid och
kanske för en volym som vida överstiger förhållanden när bygg-
tiden avslutats.
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Indelning

i

anläggningsdelar

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.1 INDELNING I ANLAGGNINGSOELAR

1.1.1 Inledning
1.1.2 Kolkondens
1.1.3 Oljekondens
1.1.4 Fliskondens
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1.1 INDELNING I ANLÄGGNINGSDELAR

1.1.1 Inledning

Tillsammans med uppdragsgivaren har för kol kondens angivits
blockstorlek 300 MWgl och 600 MWgl samt för fliskondens
50 MWgl. Ett kraftverk i sin tur bestar av 1 t i l l 4 block med
undantag för fliskondens där bränslesituationen i dagsläget ej
t i l l å te r större verk än 50 MW , .

Ett kondenskraftverk organiseras funktionellt i en gemensam
del som t i l l sin funktion i väsentligt a l l t i d är likartad samt
ett antal kraftblock där variationer förekommer beroende pä
vald teknikstorlek och omgivningkrav.

1.1.2 Kolkondens

Blockens detaljerade organisation, dvs nedbrytningen i del-
funktioner är starkt beroende av vald teknik och i någon inan
1everantörspaverkat.

I figur 1.01 visas strukturen för ett kolkondenskraftverk.
Positionerna längs med det vertikala strecket längst till
vänster är huvudfunktioner, medan de till höger visar exempel
på ytterligare uppdelning av några huvudfunktioner.

Figur t.02 visar en tänkt lägesplan för ett verk med den
struktur som visats. På bilden saknas vissa enheter som
vattenberedningen som tänks inrymmas i byggnad F. Kylkanaler
med sjövattenintag har ej heller inritats då dessas förläng-
ning blir starkt beroende av geografiskt läge, konsessioner,
vattendom mm. Vattenföringen för ett 4x600 MW verk blir ju
betydande i storleksordning 80 n^/s.

I avsnitten 2-12 beskrivs de olika anläggningsdelarna mera
detaljerat. Nedan följer en schematisk presentation.

Kraftblock 01-04 (enligt struktur).
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Kraftblocket år en Självständig enhet vars gränssnitt är:

* Rakol krossat till 0-50 mm in

* Uttransport av aska och rester från rökgasreningen

* Elanslutning till säkrat verksnät 10 kV

* Elanslutning från generatorställverk till ställverk
utgående linje 400 kV

* Anslutning matarvatten från vattenberedningen 06

* Anslutning hjälpanga 12 bar

* Anslutning oljetank

* Anslutning kylvattenkanal

* Anslutning övriga media; vatten, luft, osv.

Kylvattenkanaler 05

Kyl vattenkanal systemet består av ett havsvattenintag med rens-
galler och filter samt en varmvatten utkanal ined provtagnings-
station. Temperaturökningen in/ut blir max. 10°C. Vatten-
föringen är dimensionsmässigt beroende på turbinval
24-38 kg/s, MW.

Huvudstan verk 07

Omfattar linjeutrustning för anslutning till riksnät samt
eventuell reservkraft för uppstart av kall station.

Kolhamn 08

Kolhamnen dimensioneras för lossning av ett fartyg ca 60 U00
ton per dygn. I kol hamnen finns även utrustning för lossning
av oljelast.
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Kollager 09

Kol lagret omfattar brukslager, beredskapslager samt et t mindre
lager av krossat kol för att överbrygga serviceintervallen på
krossen. I kollagret ingår utrustning för uppläggning t i l l och
lossning från stack, sammanbindande transportstråk (räls,
band) samt kross och blandningsutrustning.

Ask- och avsvavlingsdeponering 10

I ask- och siamdeponeringen ingår ej i investeringsberäk-
ningarna utan räknas som ren driftskostnad (se bilaga 11).

Oljelager 11

Oljelagret omfattar cisterner med varmhållning, invallningar,
rörsystem samt pumpstation för olja t i l l förbrukare på block-
nivå.

Mediaförsörjnfng 12

Mediaförsörjningen omfattar:

* Ånga

* Tryckluft
* Dricksvatten
* Kemiskt renat vatten
* Brandvatten
* Rörpost

Kraftblocken har dessutom brandsläckningsutrustning av halo-
gentyp.

Gemensamma byggnader 13
å

I strukturplanen har uppräknats de gemensamma utrymmen m m som f
erfordras.

I övrigt hänvisas t i l l bilaga 10.
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Hjälpanga 14

Vid avstälining av verket fordras en viss ånggenerering för
att hälla beredskapsnivån för återstart. Vi räknar här med en
30 MW, 16 bar oljeeldad panna inrymd i block 1 byggnaden.

Järnväg 15

Järnväg skall finnas sammanknytande:

* 08 kol hamn

* 09 kollager
* 01-04 kraftblock
* 1306 lager

1.1.3 Oljekondens

Oljekondensverk omfattar samma enheter som kol kondensverket
undantagande fastbränsle- och askhanteringen.
Se figur 1.03.

1.1.4 Fl iskondens

Fliskondensverk har begränsats till att omfatta 1 block om
50 MW •.. Skillnaden på blocknivå är aiest påtaglig för bränsle-
hanteringen, panna och rökgasreningen.

Strukturen för ett fliseldat kondenskraftverk framgår av
figur 1.04. Ett koleldat kraftverk måste lokaliseras till
kusten medan ett fliseldat verk kan lokaliseras inåt landet,
dock i god anslutning till vägnätet.
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A = Pannbyggnad

B = Mal anläggning (2 st)

C = Turbinhus

0 = Stoftavskiljning (2 st)

E = Rökgasrening (2 st)

F = Lager, vattenberedning

6 - Skorsten

H = Transportörer Kol

1 = Kross- och blandningsverk

J = Kolstack

K =

L =

M =

N =

0 =

P =

Q =

R =

Nödlager Kol

Stacker/Reclaimer

Kol hamn

Oljelager

Kollager

Ställverk HS

Verkstad, administration

Provtagning Kol

FIGUR 1.02 PRINCIPIELL LÄGESPLAN 2 x 600 MW KOLKONDENS
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KRAFTBLOCK

VED- OCH FLISMOTTAGNING

VED- OCH FLISUPPLAG

ASKDEPONERING

OLJELAGER

MEDIAFÖRSÖRJNING

FLISHUGG
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2.1 TEKNISK BESKRIVNING

2.1.1 Dimensionering och förutsättningar

För dimensionering av rökgasreningsar.läggning utgör bränsle-
data, emissionsnivå och förbränningsteknik de viktigaste para-
metrarna.

Vid framtagning av bränsledata har kol från Australien, Colom-
bia, USA, Polen, Sovjetunionen och England studerats. Data för
tva kolsorter är angivna, ett för dimensionering med de mest
ogynnsamma värdena, som underlag för framtagning av investe-
ringskostnad, och ett sk utvärderingskol, som är ett troligt
medelvärde av de kolsorter som kommer att eldas. Driftkost-
nader är uträknade för utvärderingskolet.

Förbränningsteknik är i denna studie vald till pulvereldning
och förutsätts vara av låg NO -typ. Svavel hal ten i rökgaserna
efter pannan bestäms av bränsledata, medan stoft- och kväve-
oxidhalten bestäms av både bränsledata och förbränningstek-
nik.

Kväveoxiderna, som uppstår vid förbränningen, kommer från både
bränsle- och luftkväve. Nivåer pa kvävehalt i rökgaser är
osäkra då det fortfarande inte finns si mycket drifterfaren-
heter med låg NO -brännare och då sambandet mellan bränsle-
kväve och kvävehalt i rökgaser ej är fastlagt.

Som dimensioneringsunderlag har vidare använts de av uppdrags-
givaren föreslagna skärpta utsläppskraven för koikondensverk.
Värdena förutsätts vara utformade som långtidsmedelvärden lika
nuvarnade krav, svavel som årsmedelvärde och stoft och kväve-
oxider som manadsmedelvärde. Kraven kommenteras under punkt
2.1.3.
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Kol

Leveranser från
Australien, Colombia, USA,
Polen, Sovjet, England

Bränsle

Utvärderings- Dimensionerande
punkt

Varmevarde, H MJ/kg
Kol fl ode kg/s

Analys (a.r) vikt %

C
H
0
N
S
H20
aska
Cl
Hg vikt ppm

Rökgaser till rökgasreninq

Rökgasflöde m3 norm/s fukt

Rökgassammansättn. 02-halt % fukt
S02 ppm fukt 1)
N0x ppm fukt
fukthalt %
stoft g/m^ norm

26,0
28,85

68,4
4,5
7,4
1,1
1,0
6,6
11,0
0,1
0,10

236

1,5
870
300
8,1
12

23,5
31,9

2,0
1,6
9,0
18,0
0,5
0,15

251

3,3
1450
450
8,0
22

Rökgaser frän
rokgasremng

Svavel
0,03 g S/MJ bränsle
motsvarar

Kväveoxider
0,05 g NO2/MJ bränsle
motsvarar

Stoft
Ammoniak

ppm

ppm

mg/m-* norm
ppm

67

78

35
10

64

74

35
10

1) Allt svavel förutsätts gå med rökgaserna

För att rena rökgaserna enligt ovanstående dimensioneringsunderlag krävs
följande avskiljningsgrader för rökgasreningen:

Svavel

Kväveoxider

Utvärderings-
punkt

92

74

Dimensionerande

96

86
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Kostnader är framtagna ur budgetofferter från leverantörer och
jämförelse med kostnader i litteraturen. Beroende på den korta
tiden är endast två leverantörer tillfrågade.

Budgetofferterna är baserade på ovanstående dimensionerings-
underlag. För dessa valdes endast en anläggningsstorlek,
300 MW, beroende på att leverantörerna i princip hade färdigt
underlag för detta och att ca 300 MW visat sig vara optimal
storlek.

I kostnadsberäkningar för större anläggningar Bestående av ett
antal 300 MW och 600 MW block förutsätts rökgasreningen vara
uppbyggd i 300 MW moduler. Detta kan i sig ge en viss redun-
dans på rökgassidan, i övrigt är ej beräknat någon hel modul i
reserv. Ökas redundansen ökar givetvis också kostnaderna.

2.1.2 Teknikbeskrivning

Det finns ett stort antal metoder för att rena rökgaser från
svavel- och kväveoxider som befinner sig på olika nivåer på
skalan från utvecklingstadium till kommersiell drift. Enligt
förutsättningarna i uppdraget skall känd och tidigare använd
teknik väljas. Metoder som uppfyller dessa förutsättningar är
dock något svårt att finna då nivån på emissionerna är lägre
än vad som idag finns i drift (se kommentarer till emissions-
kraven).

För stoftavskiljning används elfilter (alternativt vid våt-
torr rökgasavsvaviing används ett mindre elektrofilter som
föravskiljare och ett textil spärrfil ter som slutavskiljare).
Kostnader för avsvavling är baserad på våtskrubberteknik med
kalksten (CaC03) som absorbent, alternativt våttorr metod med
bränd kalk (CaO). Den metod som priserna för kvävereduktion
gäller för är selektivkatalytiskreduktion (SCR) med ammoniak-
ti11 sats.

Det finns olika alternativ för placering av NO -reningsutrust-
ningen. Den kan placeras före luftförvärmaren, med el filtret
efter luft för värmaren, s k "High Dust". En annan placering
är efter elfiltret, men före luftförvärmaren s k "Low Dust".
En tredje placering är efter avsvavlingsaniäggningen (kräver
rökgasåtervärmning) s k "Tail End".
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Panna de NOV Luvo Stoft-
rening

de S0x

High Dust

Panna Stoft-
rening

de N0x Luvo de S0y

Low Dust

Panna Luvo Stoft-
rening

Tall End

de SO- Äter-
vam.

de N0 y

Drifterfarenheter av kvävereduktion i rökgaser är liten och
stor osäkerhet råder beträffande katalysatorn och dess
livslängd. I budgetofferter garanteras en livslängd av ca två
år, medan tre till fyra år anges som en förväntad livslängd.
Katalysatorn vid "Tail End" förväntas ha längre livslängd än
"High Dust" utförandet.

I kalkylen har katalysatorlivslängden antagits till två år.
Katalysatorn tillverkas idag i Japan eller på japanska
licenser och kostnaderna är mycket stora. Stort arbete pågår
för att ta fram andra katalystorer som är billigare att
framställa och som kan ge en lägre driftkostnad för
processen.
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2.1.3 Synpunkter pa emissionskrav i dagslaget

Tyskland har idag högt stä l lda krav på emissioner vid större
kraftverk ( >300 MWth).

De tyska kraven för NO - och SO -emissionerna vid
kol pulvereldning är idag:

Kväve:

200 mg ^ / m ^ norm torr gas, 6 % O2

motsvarar 0,075 g N02/MJbr(vid 26 MJ/kg)

0,071 g N02/MJbr(vid 23,5 MJ/kg)

Svavel:

400 mg SOi/n? norm torr gas, 6 % 02

motsvarar 0,075 g S/MJfer (v id 26 MJ/kg)

0,071 g S/MJbr (v id 23,5 MJ/kg)

dessutom min. avsvavlingsgrad 85 %.

De tyska kraven gäller som medelvärden över kortare t i d e r ,
timmedel värden osv, v i l k e t ger problem med at t göra di rekt
jämförelse med de svenska kraven för svavel och NO , som idag
anges som årsvärden och/el ler månadsvärden.

Beroende på kravens utformning kan det krävas ökad redundans,
exempelvis indelningar i mindre moduler som vardera har en
viss Överkapacitet.

Jämförelsen resulterar dock i a t t de svenska föreslagna
kraven

0,03 g S/MJ och 0.05 g NO7/MJ är hårda.

Avsvavlingsgraden som erfordras för dessa krav är vid 1 % S i
kol 92 % och 1,6 % S i kol 96 %. Detta är höga värden med
tanke på 7 000 dr i f ts t immar/år, då mycket hög t i l l gäng l ighe t
krävs.
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Synpunkter har framkommit att det kan finnas processteniska
begränsningar på den våttorra metoden vid avsvavlingsgrader
över 90 % (ex 90 % avsvavling vid 1 % S i kol ger 0,04 %
g S/MJ).

Tyskland har 85 % avsvavlingsgrad som dimensionerand.

Svenska drifterfarenheter är baserade på 0,1 g S/MJ och alltså
inte direkt applicerbara på de föreslagna hårdare kraven.

Vidare bör beaktas vad gäller kväveoxidreduktion att
bestämning av ingående halt kväveoxider är svår. Halten
bestäms av kväve i bränsle och förbränningstekniken. Sk låg
NO -förbränning förutsätts, men nivån på NO är oskäker, det
finns fortfarande inte så mycket drifterfarenheter. Då låg
NO -förbränning ger högre halter oförbränt i flygaska och
högre CO-halter, ökad risk för korrosion och igensättningar
och andra driftproblem blir det en balansgång mellan lågt NO
och höga halter oförbränt. Erfarenheter från Tyskland visar
att det fortfarande finns driftproblem och NO -nivåerna inte
är fastställda.

Driftserfarenheterna från katalytisk rening (SCR) i Europa är
fortfarande små (en anläggning just idrifttagen i Tyskland).

Farhågor finns att vissa problem kan finnas vid ful 1 skal i ga
anläggningar med låga utsläppsnivåer såsom ammoniak fördel ning
och ammoniakloickage.

Med nuvarande teknik och driftserfarenheter samt med tanke på
den höga tillgänglighet som krävs vid anläggningar med stor
utnyttjningstid (7 000 driftstimmar per är) tycks kraven vara
hårt ställda för dagsläget.

Vid hårt ställda krav kan tillgängligheten för
rökgasreningsanläggningen försämras. Mildare krav och högre
tillgänglighet för reningsanläggningen ger totalt lägre
emissioner.
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2.1.4 Omfattning och leveransgränser

I investeringskostnader för rökgasreningen ingår utrustning
med följande gränser:

Anslutning mot kanal (luftförvarmare ingår i panndelen) efter
luftförvärmare alternativt mot panna och mot luftförvarmare

Anslutning mot rökrör i skorstenen

Utrustningen består komplett av:

Rökgasreningsutrustning, kringutrustning, behållare för kemi-
kalier, silor för mellanlagring av flygaska och avsvavlings-
produkt, kompressorutrustning och rökgasfläkt. Byggnader
försedda med ventilation, belysning inklusive fundament samt
övriga byggnadsarbeten ingår.

Elutrustning, mät-, styr-, regler- och övervakningsutrustning
för reningsanläggningen. Övervakning och manövrering sker från
ett för hela pannlinjen gemensamt kontrollrum. (Kostnader för
kontrollrum ingår ej.)

Konstruktion, tillverkning, montage, projektering, projektled-
ning samt kontroll och idrifttagning av all ingående utrust-
ning är medräknad i kostnaderna.
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2.2 EKONOMI

2.2.1 Investeringar

Investeringskostnader redovisas för en modul motsvarande 300
MWel dimensionerad enligt under 2.1.1 redovisade förutsätt-
ningar.

Avsvavling och
stoftrening

Kvävereduktion

Investerim

MSEK

330

160

iskostnad
varav
byggränta

MSEK

30

15

Specifik

kr/kW

1100

535

. kostnad
varav
byggränta

kr/kW

1100

50

2.2.2 Personalbehov

Personalbehovet totalt för rökgasreningen är 2 man per skift
och 3 man dagtid för underhåll. Personalen för avsvavlingsan-
läggningen antas även sköta kvävereningsanläggningen, varför
inga kostnader tas upp för personal för kvävereningen.

2.2.3 Drift- och underhållskostnader

Egenförbrukning av el har i denna bilaga särredovisats som en
kostnad för att ge en mer utförlig bild av kostnaderna för
rökgasrening. Kostnaden för elenergi förbrukning är i samman-
ställningen räknad med att vara 20 öre/kWh.

I elförbrukningen ingår den del av rökgasfläktens effektför-
brukning som orsakas av tryckfallet över rökgasreningsanlägg-
ning.

Totala egenförbrukningen är ca 8-9 MW. Denna elförbrukning är
en del i egenförbrukningen som behandlas i bilaga 5.
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TOTALA ÅRSKOSTNADER FÖR RÖKGASRENING 300 NWel

Avsvaviing och stoftrening

Kapitalkostnader (6 %, 25 år)
Personal, drift o underhåll
Underhåll exkl personal
Kalksten, kemikalier, vatten osv
Elförbrukning
Deponering av flygaska och
avsvavlingsprodukt

Total kostnad
exkl personal, el, byggr äntor

MSEK/år

25,8
3,4
8,2
7,9
8,0
13,8

67,1
53,4

öre/kWh

1,5
0,2
0,5
0,5
0,5
0,8

4,0
3,2

Kvävereduktion

Kapitalkostnad (6 %, 25 år)
(personal samma som avsvavlingi
Underhåll exkl personal
Katalysatorbyte
Ammoniak
Elförbrukning

Total ärlig kostnad
exkl byggräntor

MSEK/år

12,5

0,4
32,7
1,5
1,2

48,3
47,1

öre/kWh

0,7

2,0
0,1
0,1

2,9
2,8
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Redovisade kostnader för avsvavling och s to f tavsk i l ja re är för
e t t vätt och kalkstensbaserat system med el e k t r o f i l t e r . Kost-
naderna för kvävereduktion redovisas för selektiv reduktion
enl ig t "Hig Oust". Kostnaden för katalysatorbyte är en mycket
stor kostnad, katalysatorlivslängden är beräknad t i l l 2 är
enl ig t uppgift från leverantör. T ro l ig t är a t t livslängden är
längre. Jämförelse med kostnader för "Tail End-utförande"
visar, a t t investeringskostnader och kostnader för katalysa-
torbyte b l i r lägre medan en stor kostnad tillkommer för rök-
gasätervärmning. Totalbilden visar a t t kostnaderna b l i r unge-
fär l i k a , kan b l i r.ägot mer fördelakt ig t för "Tail End" med
tanke pä a t t livslängden pä katalysator förväntas vara läng-
re.

Priser som använts inklusive transport:

Kalk (CaO) 900 kr / ton
Kalksten (CaC03) 280 kr / ton
Ammoniak 1 500 kr/ ton

Kostnader för deponering redovisas i bilaga 11.

Specifika kostnader räknas för 5 600 fullasttimmar per är.
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kolkondensverk

Aktuella anläggningstrorlekar är för kolkondensverk 1x600 MW,
4x300 MW, 2x600 MW och 4x600 MW.

Kostnader fö» rökgasrening är framtagna för 300 MW moduler.
Ovanstående anläggningstorlekar förutsätts bestå av 2, 4 resp
300 MW moduler. Uppskattning är gjord för kostnadsreduktion
vid flera moduler enligt följande:

a)
b)
c)

1x600
4x300
2x600

MW
MW
MW

och modul

modul
modul
modul

3 och 4

2
2-4
2

10 \
5 5

10 \
5 \

\ bil
\ bil
\ bil
i bil

Ii gare
Ii gare
Ii gare
Iigare

än
än
än
än

modul
modul
modul
modul

1
i
1
1

d) 4x600 MW som c) med modul 5-8 som modul 3 och 4.

Kostnaderna avser investeringskostnader exkl byggränta och
drift- och underhållskostnader redovisas utan kostnader för
personal, elförbrukning och deponering.

Kostnader för rökgasrening kolkondensverk

Stoftrening och avsvavi ing

Anläggningsstorlek

Investering
Spec. inv.
Ärliga kostnader

Kapitalkostn.
Drift och underhall

Total
Spec årskostnad
(5600 h fullast/år

MSEK
kr/kW

MSEK/år
MSEK/år

MS£K/5r
öre/kWh

1x600

570
950

44
32

76
2

MW

,6
,2

,8
,28

4x300

1155
963

90
64

154
2

MW

,4
,4

,8
,30

2x600

1122
926

87
64

151
2

MW

,0
,4

,4
.25

4x600

2195
914

171
128

300
2

MW

,7
,8

,5
,4
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Kvävereduktion

Anläggningsstorlek

Investering MSEK
Spec. inv. kr/kW
Ärliga kostnader
Kapitalkostn. MSEK/ar
Drift och underhall MSE</år

Total MSEK/är
Spec årskostnad öre/kWh
(5600 h fullast/Sr

1x600 MW

276
460

21,6
69.2

90,8
2,70

4x300 MW

558
465

43,7
138,4

182,1
2,71

2x600 MW

538
449

42,1
138,4

180,5
2,69

4x600 MW

1062
443

83,1
276,8

359,9
2,68
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2.2.5 Kostnadssanwanstäiining rökgasrening vid oljekondens-
verk

Ovanstående beskrivning och budgetofferter rör rökgasrening
vid koleldning. Da villkoren för emissioner vid oljeeldning
är desamma åtgår samma utrustning. Den lägre stoftbelastningen
pa katalysatorn för kvävereningsutrustningen beräknas ge
dubbla katalysatorlivslängden och ett mindre stoftfilter. Den
mindre gasmängden ger en mindre anläggning.

Anläggningsstorlek

Investering MSEK
Spec inv. kr/kW

Kapitalårskostnad MSEK/år

Dr i f t o underhåll
Avsvavling och
stoftrening MSEK/år

Kvävereduktion MSEK/år

Total MSEK/år

^ec. årskostn öre/kWh
(5600 h fu l l as t /å r )

4 x 300 MW

1 578
1 315

123,4

64,4

73

260,8

3,9

2 x 600 MW

1 520
1 267

118,9

64,4

73

256,2

3,8

4 x 600 MW

3 001
1 250

234,8

128,8

146,0

509,6

3,8

2.3 GENOMFORANDE

Leveranstiden för rökgasreningen är cirka 36 månader från
beställning och tekniskt klarställd order. Montage börjar
efter 12 månader och är slutförd efter 30 månader. De sista 6
månaderna åtgår för idrifttagning och intrimning.

Några leveranssvårigheter har inte anmälts och med tanke på de
20 åren mellan 1990 och 2010 är det faktiskt bara 32 st
300 MW el moduler som skall byggas. För leverantörer är det
inte ;ner än tre anläggningar pararellt med 15 månaders fas-
förskjutning.
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2.4 SKORSTEN

2.4.1 Teknik och ekonomi

Skorstenen har dimensionerats för avledande av rökgasflödet
från ett kolkondenskraftverk med kapaciteten 300 MWe1 alterna-
tivt 600 MW .. Dimensionerande rökgasflöden är 251 respektive
502 m^ norm/s med utsläppspunkten 200 m över mark.

Skorstenen utförs vid båda alternativen med en glidformsgjuter
betongmantel försedd met ett inre isolerat rökrör av Corten,
CPP eller motsvarande.

Skorstensleveransen är komplett och inkluderar fundament,
bärplattform för rökrör, mät- och serviceplan, invändig hiss
och stege, belysning, flyghinderljus, åskskydd samt erforder-
liga centraler för kraft och belysning.

Leveransgränser till anslutande rökrör är 500 mm utanför
skorsten 10 m ovan mark.

Tekniska data

Skorstenshöjd, betong
Inv. diameter, betong
Rökrörshöjd
Inv. diameter, rök rör
Rökgastemperatur
Rökgashastighet, max

m
m
m
m
°C
m/s

Al t 300 MWel

195
7,4
200
4,4
70-80
2".

Al t 600 MWe1

195
9,2
200
6,2
70-80
22

Investering

Kostnaden för skorstensleverans enligt ovan, där inga arkitek-
toniska synpunkter lagts på utförandet, har beräknats i samråd
med leverantörer till följande per block:

Block MWe) Mkr

Investering 300 16
Investering 600 18
Investering 2x300 25

Angivna priser kan variera på grund av grundförhållanden och
transportkostnader med 1 ä 2 Mkr. I alternativet 2x300 delar
två rök rör på en mantel.
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2.4.2 Kommentarer

Den korta utredningstiden har omöjliggjort för de tänkbara
leverantörerna att inkomma med genomarbetade skriftliga
budgetpriser.

Alternativa utföranden av skorstenen, exempelvis betongmantel
med eldfast infodring, har på grund av tidsbrist inte kunna
undersökas.

Samma förhållanden gäller tänkbara besparingar genom att
sammanföra två eller flera block till en gemensam skorsten.
Det står dock klart att 1 st 600 MW skorsten används för
600 MW blocken trots att rökgasreningen görs i 300 MW:s
moduler.

2.4.3 Sammanställning

Anläggni ngsstorlek

Investeri ng
Byggränta (6 %, 1 år)

Totalt

Spec kostn

MSEK
MSEK

MSEK

kr/kW

4x300 MW

50
3,0

53

44

2x600

36
2,

38,

32

MW

2

2

4x600

72
4,

76,

32

MW

3

3

2.5 REFERENSER

*
*

Fläkt Industri AB
Burmeister & Wain A/S
Jan Hellsten, bitr teknisk attaché, Bonn
VD1, VGB tidskrifter

2.5 EXEMPEL PÅ LEVERANTÖRER

*
*
*
•

*

*

Burmeister & Wain A/S (Bischoff)
Deutsche Babcock
Fläkt Industri AB (Deutsche Babcock och Ni ro)
Knauf Research-Cotrell
Kraftanlagen AG, Heidelberg
Lurgi
Sarberghölter
Gteinnviller
Thyssen Engineering
Uhde
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3.1 TEKNIK

3.1.1 Dimensionering och förutsättningar

Enligt grundförutsättningarna skall kol kondenskraftverket
beräknas i blockstorlekarna

300 MW
600 MW

el
el

och verkstorlekarna

*
*
*

4 x 3 0 0 MW
2 x 6 0 0 MW
4 x 6 0 0 MW

el
el
el

Drifttiden har antagits t i l l 7 000 h per år med en lastfaktor
0,8 sålunda motsvarande 5 600 fullasttiirmiar.

För ett 300 MWg1-block b l i r dl kolförbrukningen vid lägsta
värmevärde 0,65-106 ton kol/år. Ett 600 MWel-block får kolför-
brukningen 1,31*10^ ton/år. För de olika stationsstorlekarna
kan följande riktvärden uppställas för lagring av kol och
ol ja.

Storlek

MWe1

300
600

4x300
2x600
4x600

Driftlager
Kol

M ton

0,3
0,6

1,2
1.2
2,5

Beredskaps-
lager
Kol
M ton

0,5
1

1,9
1.9
3.7

Driftlager
Olja

M ton

0,1
0,2
0,4
0,4
1,8

Kolet fraktas t i l l förbrukningsorten per båt. Här har s k
PANAMAX-båtar förutsatts, dvs storlek runt 60 000 ton och
djupgående 12 meter. För en stationsstorlek 1 200 MW , er-
fordras omkring 53 båtar/år för att transportera fram årsför-
brukningen.
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Olja fordras vid start samt som stöd vid l lg last och vid vissa
typer av driftstörningar i bränslehanteringen. Vid låglast
fordras dessutom stödeldning med ol ja. Olja förutsätts komma
per båt och lagras i bergrum med dagtankar ovan jord.

Kol lagret i sin helhet utföres som ytlager, dä"r kolet lägges
upp i strängar upp t i l l 15 meters höjd och med en varierande
längd beroende på stationsstorleken.

Beredskapslagret kan läggas sk i l t från dr i f t lagret , men här
har valts en placering omedelbart i anslutning t i l l detta.
Lagret har dimensionerats enligt tabellen nedan.

Oljelagret behandlas i bilaga 4.

Anläggningsstorlek MWe-j

Driftlager

Antal stacker/reclaimers
lagerlängd (m)
lagerbredd (m)

Beredskapslager

Antal strängar
lagerlängd (m)
lagerbredd (m)

Lagerdimension inklusive
spårområde och transportörer

Längd (m)
Bredd (m)
Yta 103 (m2)

1x600

1
715
135

1
775
150

715
285
204

2x600

2
685
225

1
685
240

685
465
319

4x300

2
685
225

1
685
240

685
465
319

4x600

3
885
330

1
885
330

885
660
585
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3.1.2 Teknisk beskrivning

Hamn (enligt figur 1.01 bilaga 1)

Kol hamnen har en kajlängd på cirka 150 meter och är utrustad
med 2 st skeppslossare av diskontinuerlig typ. Skeppslossarna
har vardera en kapacitet på 1 500 ton/h och har en utliggar-
längd av 35 meter. Kajen är dessutom försedd med en lossnings-
anordning för olja.

Från kajen transporteras kolet till lagret med transportörer,
en för vardera lossare. Transportörerna är försedda med band-
vågar och gemensam provtagningsstation.

Kollagret

Lagret är ett s k stacklager, dvs kolet läggs upp i strängar
av kombinerade skovelhjulsaggregat, s k stacker-reclaimers
(figur 3.01). Betecknande för dessa aggregat är att de använ-
des för såväl uppbyggnad som avveckling av en stack på vardera
sidan om körrälsen. Aggregatets storlek har valts så att upp-
läggningshastigheten b l i r 3 000 ton/h och lastningshastigheten
2 500 ton/h. Dimensioneringen är vald så, att kolkvarnarnas
silos enbart fyl les under dagtid, medan kolbåtar lossas dygnet
runt.

Antalet stacker-reclaimers varierar beroende på stationsstor-
lek.

* 1x600 MW 1
* 2x600 MW 2
* 4x600 MW 3
* 4>;300 MW 2

Beredskapslagret lägges på utsidan av driftlagrets yttre
stackar och fordrar en kompletterande begränsad frontiastar-
hantering.

I anslutning till kol lagret i den utgående transportbanan har
ett kross- och blandningsverk placerats. Här kan två kolsorter
blandas i önskad mängd samt krossning av kol med överdimension
ske.

Verket har även siktutrustning med magnetseparation för sikt-
ning av ingående kol.
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Kollagrets principiella uppbyggnad framgår av figur 1.02 i
bilaga 1. Eftersom krossutrustningen fordrar viss service, har
ett mindre upplag för krossat och siktat kol inkluderats i
kollagret (nödlager), där pålastning på band sker med front-
lastare.

Koltransport från krossverket

Från krossverket transporteras kolet till blocken via en
dubbel transportör, varifrån avstickstransportörer leder till
varje mal anläggning. Ko i fickorna, där en ingår i varje kvarn-
system, har en rymd som tillåter 18 timmars drift utan påfyll
ning. Detta innebär, att hela kolgården med transf irtanord-
ninqar är dimensionerade för 1-skiftsdrift.

Mal anläggning

Mal anläggningen, består av två enheter, vardera omfattande två
kol kvarnar för bl ock storlek 300 M W , och fyra kvarnar för
blockstorlek 600 MW ,. Varje kvarn har en tork- och malkapaci-
tet motsvarande 30 ton/h kolpulver vid målning av ett kol med
ett malbarhetstal ej understigande 45° H och en fukt ej över-
stigande 12 %. Utgående produkt får en mal finhet 15 % R 0,075
mm, dvs max 15 % grövre korn än 0,075 min och en restytfukt
cirka 1 %. Varje kvarn utgör ett delsystem omfattande råkol-
silo med en rymd av 550 m^, utmatare (råkoldosering) med ut-
matningshastighet 3,5-12,5 kg/s samt fläkt med varvtalsstyr-
ning för torkgas och kol pulvertransport. Den principiella
kopplingen framgår av figur 3.02.

Kvarnarna är valsringkvarnar med hydroelastisk ansättning av
mal valsarna. Separering och återmalning av korn med överdimen-
sion sker i en med kvarnen ihopbyggd roterande centriful gal-
separator.

Den specifika el effektförbrukningen för varje kvarnsystem är
20 kWh/ton kol pulver. För den kvarntyp som lagts till grund
för beräkning av mal anläggningen kan perioden för byte av
malelement anges till 7 000 h vid full kapacitet.

Totalt beräknas tillgängligheten per kvarnsystem till 0,95
relaterat till ett årligt utnyttjande av 7 000 h.
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3.2 EKONOMI

3.2.1 Investering

Investeringen för kolhanteringen utgörs av kostnader för mark-
inlösen, markarbeten, hamn, maskinutrustning och byggnader.
Vid kostnadsberäkning av hamnar har kalkylerats med en och
samma storlek oberoende av stationsstorlek. Detta eftersom
båtarna blir desamma. Enbart trafikintensiteten varierar.

i anläggningsarbeten ingår markarbete , grund och byggnader,
statik samt målning av stålkonstruktioner fundament

Maskinutrustning består av inköpta maskiner inklusive montage
och hopkoppling med andra system. Mät-, styr- och regler-
utrustning' och elanslutning ingår i maskinutrustningen. Elekt-
risk ställverksutrustning redovisas i bilaga 8. Samtliga pri-
ser är uttryckta i miljoner kronor.

Investering - Hamn

Anläggningsarbeten
Maskinutrustning
Byggräntor

50
25
14

Summa:
Projektering

MSEK 89
5

Investering - Kollager

Stationsstorlek MWe1

Anläggni ngsarbeten
Maskinutrustning
Byggräntor
Summa: MSEK
Projektering

600

140
180
60
380
35

1 200

200
24G
84
524
30

2 400

380
340
137
857
35
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Stationsstorlek MWg-j

Anläggni ngsarbeten
Maskinutrustning
Byggräntor
Summa: MSEK
Projektering

Mal anläggning

Stationsstorlek MW -̂

Anläggni ngsarbeten
Maskinutrustning
Byggräntor
Summa: MSEK
Projektering

600

28
4
6
38
1

600

36
108
27
171
2

1 200

55
6
12
73
1

2x600

72
216
55
343
2

2

4x300

96
216
59
371
2

400

110
8
22
140

2

4x600

144
432
109
685
2

Ekonomi - Kol hanteringen

Den totala investeringen för kol hanteringen och oljeanlägg-
ningen blir för alternativen:

* 1x600 MW
* 2x600 MW
* 4x300 MW
* 4x600 MW

Investering
711

1 070
1 098
1 815

varav projektering
33
38
38
44

I investeringsbeloppet ingår byggräntor.
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3.2.2 Personalbehov

Det t tala personalbehovet för de olika anläggningsstorlekarna
blir, inklusive avdelad underhållspersonal:

• 1x600 MW
* 2x600 MW
* 4x300 MW
* 4x600 MW

normalt
6
10
10
15

inkl beredskap
8
12
12
19

Kol hanteringen fordrar enbart dagbemanning. Vid lossning av
fartyg tillkommer personal för driften av lossningsutrust-
ningen. Detta extrabehov hämtas från beredskapsstyrkan. Bered-
skapsstyrkan är personal som antingen gör jourtjänst eller ej
och ingår i stationens normala bemanning.

3.2.3 Drift och underhall

Utrustningen, som ingår i kol hanteringen, är relativt under-
hål lskrävande. Som en följd av detta, sätts underhållskost-
naden till 5 % av nettoinvesteringen mot normalt 3 %.

Driftkostnaderna sammansätts av personalkostnader, underhåll
och lagerhållningskostnader för reservdelar. Energiförbruk-
ningen redovisas ej som kostnad utan ingår i stationens
egenförbrukning.

Energiförbrukningen är för:

600 MW
1 200 MW
2 400 MW

Effekt vid Förbrukning
märklast

10 MW 39 GWh
17 MW 66 GWh
30 MW 116 GWh
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Personalkostnaderna för driftpersonal b l i r för alternativen:

Antal Kostnad MSEK

600 MW
1 200 MW
2 400 MW

4
6
9

0,8
1,2
1,8

Underhallskostnaden inklusive kostnaden för reservdel shall ning
blir:

Kostnad MSEK

600 MW
1 200 MW
2 400 MW

29
44
75
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A RÄKOLSILO
B KOLMATARE
C SKRUVMATARE
D ÖVERTRYCKSKVARN
E KVARNFLÄKT
F LUFTFÖRVÄRMARE

f LUFTFLÖDE IN
i INERTGAS (SÄKERHETSSYSTEM;
s SPÄRRLUFT
d KOLPULVERFLÖDE UT

KVARNSYSTEM KOLPULVERELDNING B I L D 3 , 0 2
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STACKER-RECLAIMER LASTNING/LOSSNINGSMASKIN FÖR HANTERING
AV KOL UPPLAGGT I STRÄNGAR.

STACKER - RECLAIMER MED FÖLJELASTARE BILD 3.01
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4.1 TEKNIK

4.1.1 Förutsättningar och dimensionering

Enligt utredningsalternativen skall bedömas ko'ikondens i stor-
lekarna 600, 1.200 och 2.400 MW och oljekondens i samma stor-
lek. Fastbränslepannor byggs a l l t i d med stödbrännare för o l ja
och en oljereserv upp t i l l f u l l effekt vållar inga avgörande
problem. Skillnaden uppkommer främst vad beträffar ol jelagret
som Självfal let måste b l i större för et t renodlat oljekondens-
verk. Se även bilaga 3, avsnitt 3 .1.

I avsnitt 3.1.1, bilaga 3, har oljelagrets storlek angivits
för kolkondens. Här har dr i f t lagret dimensionerats r i k l i g t
närmast beroende på en viss osäkerhet om hur beredskapslagret
för ol ja definieras vid kolkondens.

För oljekondens kan dr i f t lagret bibehållas i sammrna storlek
men ett något större beredskapslager anordnas. Oljelagren
byggs som berglager med dagtankar ovan jord .

Följande gäller för oljekondens.

Storlek
MW

300
600
1200
2400

Drift lager
M ton

0,2
0,4
0,8
1,6

Beredskaps layer
M ton

0,3
0,5

i,0
2,0

Förbrukning *
kg/s

19-20
38-40
76-80

150-160

Total förbrukning definieras 7 000 h lastfaktor 0,8
således 5 600 ful lasttimmar.

Oljan lagras vid 5O-60°C och kvaliteten antas vara de nyare
sämre ol jor som idag distribueras som fordrar förvännning t i l l
160°C mot 100°C t idigare.
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Der energi som fordras vid o l jed r i f t åtgår för förvärmninj och
transport av ol ja samt varmhållning av lagret. Vid st i l lestånd
åtgår energi enbart för rundpumpnir.g och vannhållning av lag-
ret .

4.1.2 Teknisk beskrivning

Oljan lossas vid en förlängning av kolkajen och pumpas t i l l
bergrum. På kajen placeras pumprum samt temperatur- och .nänjd-
mätare. Från bergrummet pumpas olja vid behov t i l l dagcistern
som dimensioneras för ca 80 timmars förbrukning vid fu l l
effekt.

Varmhållning av oljan i dagtank och bergrum sker med hetvatten
från en kondenserande värmeväxlare ansluten t i l l hjälpång-
systemet. En elpanna, 5 MW, står som reservenhet för denna
krets.

Ett betydande varmhåll ningsti11 skott i dagtanken sker genom
kontinuerlig rundpumpning av brilnnoljan i distributionssyste-
met.

Varje kraftblock har 4 st per 300 MW , sk oljebord innehåll-
ande oljeförvärmare, f i l t e r , pumpar och tryckhån ningsutrust-
ning samt tändoljeutrustning. Förvännningen sker för tung ol ja
t i l l 160°C med ånga från en turbinavtappning al ternat ivt från
hjälpångsystemet.

4.2 EKONOMI

4.2.1 Investering

Investeringen omfattar kostnaderna för bergrum, dagtank(-ar),
distributionssystem samt oljebord. Här har följande antagande
gjorts.

på blocknivå antas en modulstorlek för oljebord motsvarande
75 MW , . I kostnaden för oljebordet ingår del i pumputrust-
ningen från bergrum, dagtank och distr ibut ion.
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Kostnaderna bl i r då enligt tabellerna nedan:

Kolkondens

Stationsstorlek
MWel

Bergrum
Dagcisterner
Oljebord
Byggräntor

SUMMA MSEK

1x600

28
2
40
13

83

2x600

55
4
80
26

165

4x300

55
4
80
26

165

4x600

110
5

160
52

327

Hamnens kostnader finns medtagna i bilaga 3, kapitel 3.2.1.

Oljekondens

Stationsstorlek

MWel

Bergrum
Dagcisterner
Oljebord
Byggräntor

SUMMA MSEK

1x600

138
2
40
34

214

2x600

273
4
80
68

425

4x300

273
4
80
68

425

4x600

544
5

160
135

844

4.2.2 Personal

Oljehanteringen fordrar ingen delegerad driftpersonal.

Aktiviteter som pejling i bergrum, temperaturmätning och prov-
tagning kan betraktas som administrativa åtgärder.
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4.2.3 Drift och underhall

Drift och underhållskostnaderna tord,lar sig enligt
nedanstående tabeller:

Kolkondens

Stationsstorlek
MWe1

Drift
Underhåll

SUMMA MSEK/år

1x600

0,5

2,1

2,6

2x60U

1,0
4.2

5,2

4x300

1,0
4,2

5,2

4x600

2,0
8,4

10,4

Oljekondens

Stationsstorlek
MWel

Drift
Underhåll

SUMMA MSEK/ir

1x600

1
6

7

2x600

1
12

13

4x300

1
12

13

4x600

2
24

26
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5.1 TEKNIK

5.1.1 Dimensionering och förutsättningar

Ängpannan dimensioneras för att frän kol som huvudbränsle och
olja som reservbränsle kunna producera ånqa, som via
turbin/generator omvandlas till 300 respektive 600 MW ,.

Anläggningens egenförbrukning av elektricitet, turbosatsens
bruttoverknigsgrad, ånga för sotning och uppvärmning, rörför-
luster, förluster i oförbränt, rökgas- och strålningsförluster
gör att bränsleeffekten till pannan måste vara ca 750 respek-
tive 1 500 MWt vid 300 respektive 600 MWp1 till allmänna
nätet.

Vid dimensionering av pannan måste dessutom hänsyn tas till
den typ av kol som skall eldas. Detta framgår av kapitel 2
"Förutsättningar" i huvudtexten.

För att höja verkningsgraden i turbin-/ångpanneanläggn1 ngen
mellanöverhettas ångan.
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Valda Ingdata liksom övriga förutsättningar framgår av sid 9.
Detta är vanliga värden i detta sammanhang. Luftfaktorn vid
koleldning antas vara 1,15.

I grundalternativet antas tryck och temperatur vara 180 bar
och 535DC på ångan före turbinen, dvs ca 190 bar och 540"C
efter överhettaren. Som alternativ kan ångcykelen även dimen-
sioneras för överkritiskt tryck, exv 260 bar och likaledes
540°C efter överhettaren. Matarvattentemperaturen före pannan
höjs därvid från 255°C i grunda!ternativet t i l l ca 287°C.

5.1.2 Omfattning och leveransgränser

Leveransen omfattar på blocknivå komplett panna med alla
tryckdelar, ekonomiser, luftförvärmare, l u f t f l äk t , sotnings-
utrustning, brännare för både kol och olja och alla övriga
komponenter inom pannhuset. Även hus och fundament ingår l ik -
som e l , mät-, styr-, och reglerutrustning. Hantering av
bottenaska på blocknivå ingår, dvs transportör för våt utmat-
ning och silos. Dock ingår inte kolkvarnar med fläktar, kol-
fickor, fläktar och rör för kol pulvertransport. Likaledes
ingår inte heller rökgasfläkt och rökgasrening med skorsten,
mavapumpar och mavatank.

5.1.3 Principschema och teknisk beskrivning

Se figur 5.01.

Pannan är en Bensonpanna, dvs utförd som en genomströmnings-
panna eller tvangsgenomströmningspanna som den också kallas.
Detta är den enda typ av ångapanna som kan användas vid över-
kritiskt tryck ( 221 bar(a)), men de används även vid under-
kritiskt tryck i ganska stort antal. Man behöver härvid inte
ha ångdomar och inte heller cirkulationspumpar. Man måste dock
vid underkritiska tryck ha ett avskiljningskärl där vatten
skiljs från ånga. Vid låga laster måste pannvattnet cirkule-
ras.

Pannan kan antingen byggas som tvådragspanna med inplacering
av konvektionsytorna 1 ett nedåtgående rökgasstråk, som på
bild 5.01, eller med en hela tiden uppåtgående rökgasström och
konvektionsytorna i en kanal ovanför eldstaden. I sådana ver-
tikala rökgaskanaler kan man ha överhettare med liggande
tuber, vilka 'år dränerbara och som därför under startperioden
kan skyddas genom vattenfyllning.
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I storleksområdet 600 MW varierar antalet brännare mellan
30-40 s t , beroende pa geometrin i brännkammaren respektive
brännarval. Brännarna förses normalt med oljelans för kombina-
tionseldning. Förutom kombinationsbrännare monteras rena olje-
brännare för på- och stödeldning. Stödolja fordras vid del last
under ca 40 % av ful last.

Det finns två olika sätt att placera brännarna. Antingen pla-
ceras de i front- och bakväggen och kallas då för vägg- eller
virvelbrännare eller så placeras de i hörnen mellan pannans
väggar och kallas då hörn- el ler strålbrännare.

Vad gäller utsläpp av kväveoxider, NO , som uppstår vid för-
bränningen, både ur bränsle- och luftkvävet, pågår en intensiv
utveckling för att konstruera brännare med låga halter av
NO .

A

Vissa uppgifter tyder på att hörnbrännare skall ge lägre NO -
halter, men låga NO -halter ger ofta högre halter av oför-
bränt. Något val mellan dessa två principer har inte gjorts
med hänsyn till den snabba utvecklingen. Pa figur 5.01 är an-
tytt väggbrännare för att det syns bättre på en skiss.

Man kan med dagens teknologi uppnå en NO -halt i rökgaserna
direkt efter pannan som är 0,2-0,3 g/MJ bränsle utan till-
satser i eldstaden.

Det är viktigt att pannan konstrueras så att eldstadstempera-
turen begränsas före överhettaren, vanligen 1 150*C.

Rökgaserna passerar i tur och ordning högtrycksöverhettare,
mellantrycksöverhettare och ekonomiser, som är en värmeväxlare
där inkommande matarvatten värms och utgående rökgaser kyls.
Därefter kyls rökgaserna ytterligare i en regenerativ värme-
växlare (LUVO), typ Ljungström, samtidigt som förbrännings-
luften uppvärms. Rökgaserna förs därefter till rökgasrening
med hjälp av rökgasfläktarna.

Förbränningsluften sugs från panntoppen med en förbrännings-
luftfläkt, som ofta är av axialtyp med vridbara blad för att
reglera luftflödet, passerar en ångförvärmare som används vid
start, för att därefter uppvärmas i den ovan nämnda luftför-
värmaren (LUVO) innan luften tillförs brännarna.
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Härigenom fås en väsentlig luftomsättning av pannhuset, som
får sin" friskluft genom ventilationsdon i undre delarna av
pannhuset. Även turbinsalen kan ingå i detta luftsystem. Vid
lägre laster räcker inte detta ventilationssystem och därför
finns utluftningar även på pannhustaket.

Utmatningen av bottenaska sker med skraptransportor ner till
ett vattenfyllt tråg där askan släcks och därefter transporte-
ras till en mindre silo på blocknivå.

EKOHOMI

5.2.1 Investering (inkl byggräntor och projektering)

Blockniva

Investeringen omfattar delar enligt strukturplanen bilaga 1,
bild 1.01, dvs

0101
0103
0115
0116

Byggnad inkl VVS, del
Panna med tillbehör
Mät, styr och regler
Säkerhetssystem

Bl ock storlek HWel

Totalt MSEK
per netto el SEK/kW 1

av

300

580
930

600

940
1 570

Stationsniva

Investeringen omfattar ovanstående och något Övrigt tillkommer
inte på pannblocken.

Stationsstorlek MWel

Totalt MSEK
per netto el SEK/kW

1x600

940
1 570

4x300

2 290
1 910

2x600

1 860
1 550

4x600

3 650
1 520
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5.2.2 Personalbehov

Personalbehovet för endast ångpannan Sr inte helt rättvisande
att redovisa separat. Man bör se ett helt block som en enhet
och då uppdela personalen i dr i f t respektive underhåll. För
anläggningen är räknat med att utnyttja 7-ski f t .

Perskift

Följande personalbehov/skift för ångpanna och turbin har
förutsatts:

* 1 st driftingenjör
* 2 st driftmaskinister i kontrollrummet
* 2 st driftmaskinister ute i anläggningen

2 st underhållspersonal (vid 4 x 300 och 4 x 600
1,5 st/block)

* Totalt 7 x 5 = 35 st driftpersonal
* Totalt 7 x 2 = 14 st underhållspersonal

Varav ångpannans personalbehov uppskattas till 80 % därav, dvs
7 x 4,0 = 28 st driftpersonal och 7 x 1,6 = 11,2 st under-
hållspersonal .

För ångpanna och turbin:

* 1 st blockchef (dock ej vid endast 1 block)

Pa stationsnivå tillkommer:

* 2 st vatten- och matarvattenberedare
* 4 - 6 st i laboratoriet beroende på stationsstorlek

Dessa redovisas i bilaga °.
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Personalbehov för kol panna på blocknivå

Blockitorlek MW •* -
el

7-skift totalt
Dagtid (ej vid 1 x 600)

SUMMA

300

Dri f t

28,0
0,8

28,8

UH

11,2

11,2

600

Drif t

28,0
0,8

28,8

UH

11,2

11,2

5.2.3 Drift- och underhållskostnader

Egenförbrukning av el är 2 resp 4 MW för 300 resp 600 MW , vid
full kapacitet. Blocket antas ha en belastningsfaktor på 0,8,
så att egenelenergi förbrukningen blir 11 resp 22 GWh per år.
Egenelenergi förbrukningen tas här inte med i driftkostnaden.
Eventuella tillsatser till bränslet för att minska SO och
NO ingår ej.

A

Oriftpersonal-, dr i f t - och underhållskostnader MSEK/ar respek-
tive öre/kWh

Stations- MWel

storlek

Personal ( inkl soc)
Kemikalier
Underhåll (ex pers)

Total t MSEK/år

Di to öre/kWh

1x600

Drift
pers

5,9

5,9

0,2

Drift
+

UH

23,7

23,7

0,7

4x300

Drift
pers

24,8

24,8

0,4

Drift
+

UH

57,7

57,7

0,8

2x600

Drift
pers

12,4

12,4

0,2

Drift
+

UH

46,9

46,9

0,7

4x600

Drift
pers

24,8

24,8

0,2

Drift
+

UH

92,0

92,0

0,7
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5.3 GENOMFORANDE

Leveranstiden för första ångpannan är ca 4 år inklusive mon-
tagetid från erhållen och tekniskt klarställd order t o m
i drifttagandet.

För ytterligare ångpanneanläggningar är leveranskapaciteten
sådan att leveranser kan ske i en följd var 4:e manad.

Den begränsande faktorn blir troligen inte ångpanneleveranser-
na. Problemet bli förmodligen i stället att tillgången på
underleverantörer, byggentreprenörer och övrig kapacitet på
byggnadsplatsen kommer att leda till överhettningar på den
svenska byggmarknaden och därmed inte bara begränsa byggnads-
takten utan Öven medföra att priserna påverkas ogynnsamt.

Ovanstående medför att det säkerligen är mera optimalt med ut-
1 everans av en anläggning per år.

5.4 REFERENSER

* Generator Industri AB (Tyska Babcock)
* Burmeister i Wain Energi A/S

5.5 EXEMPEL ?l LEVERANTÖRER

* Generator Industri AB (Tyska Babcock)
* Steinemtiller
* Burmeister & Wain Energi A/S
* Mannesmann
* Gebriider Sul zer
* Combustion Engeneering
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Bränsle

Netto El MW

Ängtryck före turbin bar(a)

Ängflöde ton/h

Ånga efter ÖH
tryck bar(a)
temp °C

Ånga efter MÖH
tryck bar(a)
temp °C

Mavatemp före panna "C

Luftöverskott

Rökgastemp °C

Verkningsgrad %

Nom. effekt MW
i pannan nyttig värme

Nom. bränsle tillfört MW

KOL

300

180

960

190
540

47
540

255

1,15

130

92,5

697

754

600

180

1910

190
540

47
540

255

1,15

130

92,5

1387

1500

250

1870

260
540

50
543

287

1,15

130

92,5

1357

1467

Anmärkning

Om dessa anläggningar kommer t i l l verkligt utförande får
givetvis ovanstående data beräknas och optimeras i detal j .
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Kol
(olja) Rökgas-

rening

a =
b =
c =
d =
e =
f *

Eldstad
Överhettare
Ånga till/frän turbin
Ekonomi ser
Luftförvärmare
Förbränningsluftintag

9 =
h =
i =

J =
k =

Förbränningsluftfläkt
Ånguppvärmning vid start
Rökgaser t i l l rening
våtutmatning av aska
KoWoljebrännare
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OLJEKONDENS

Teknik och kostnader

för

Ångpanna

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

6.1 TEKNIK

6.1.1 Dimensionering och förutsättningar
6.1.2 Omfattning och leveransgränser
6.1.3 Principschema och teknisk beskrivning

6.2 EKONOMI

6.2.1 Investering
6.2.2 Personalbehov
6.2.3 Drift- och underhällskostnader

6.3 GENOMFORANDE

6.3.1 Tidplan

6.4 REFERENSER

6.5 EXEMPEL PÅ LEVERANTÖRER
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6.1 TEKNIK

6.'..1 Dimensionering och förutsättningar

Ångpannan dimensioneras för att frän olja kunna producera
ånga, som via turbin/generator omvandlas till 300 respektive
600 MWg1.

Anläggningens egenförbrukning av elektricitet, turbosatsens
bruttoverknigsgrad, angå för sotning och uppvärmning, rörför-
luster, förluster i oförbränt, rökgas- och strålningsförluster
gör att bränsleeffekten till pannan måste vara ca 735 respek-
tive 1 465 MW t vid 300 respektive 600 MWfi1 till allmänna
nätet.

Värmeförluster
Energiförbrukn ing
i anläggningen

73S MW kylvatten till
50 5 recipient

OLJEKONDENSKRAFTVERK 600

FÖRDELNING AV ENERGI

Vid dimensionering av pannan måste dessutom hänsyn tas t i l l
den typ av olja som skall eldas, 1 detta fa l l Eo 5. För att
höja verkningsgraden i turbin-/angpannean1äggningen mellan»
överhettas ångan. Valda ängdata liksom övriga förutsättningar
framgår av sid 9. Detta är vanliga värden i detta sammanhang.
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Man ser att totalt med bränslet tillförd effekt är något mind-
re i fallet olja p g a den mindre egenförbrukningen av elekt-
ricitet och den något högre verkningsgraden vid oljeeldning.
Luftfaktorn antas vara 1,05 vid oljeeldning.

I grundalternativet har förutsatts 180 bar och 535°C på ångan
före turbinen, dvs ca 190 bar och 540°C efter överhettaren.
Som alternativ kan ångcykelen även dimensioneras för överkri-
tisk t tryck, exv 260 bar och likaledes 540°C efter överhetta-
ren. Matarvattentenperaturen före pannan höjs därvid frän
255°C i grundalternativet till ca 287°C.

6.1.2 Owfattning och leveransgränser

Leveransen omfattar på blocknivå komplett panna med alla
tryckdelar, ekonomi ser, luftförvärmare, luftfläkt, sotnings-
utrustning, brännare för olja och alla övriga komponenter inom
pannhuset. Även hus och fundament ingår liksom el, mät-,
styr-, och reglerutrustning. Dock ingår inte oljepumpar,
-förvärmare och -dagtankar. Likaledes ingSr inte heller rök-
gasfläkt och rökgasrening med skorsten, mavapumpar och mava-
tank.

6.1.3 Principschema och teknisk beskrivning

Se figur 6.01.

Pannan är en Bensonpanna, dvs utförd som en genomströmnings-
panna eller tvångsgenomströmningspanna som den också kallas.
Oetta är den enda typ av ångapanna som kan användas vid över-
kritiskt tryck (> 221 bar(a)), men de används även vid under-
kritiskt tryck i ganska stort antal. Man behöver härvid inte
ha ångdomar och inte heller cirkulationspumpar. Man måste dock
vid underkritiska tryck ha ett avskiljningskärl där vatten
skiljs från ånga. Vid låga laster måste pannvattnet cirkule-
ras.
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Pannan kan antingen byggas som tvådragspanna med inplacering
av konvektionsytorna i ett nedåtgående rökgasstråk, sorn på
figur 6.01, eller med en hela tiden uppåtgående rökgasström
och konvektionsytorna i en kanal ovanför eldstaden. I sådana
vertikala rökgaskanaler kan man ha överhettare med liggande
tuber, vilka är dränerbara och som därför under startperioden
kan skyddas genom vattenfyllning.

Brännarna, vars antal vid 600 MW ,, normalt varierar mellan
25-50 st beroende bl a på pannans utformning och brännartyp,
är konstruerade enbart för oljeeldning. I huvudsak liknar
oljepannan i flera avseenden kol pannan. Det finns dock skill-
nader på väsentliga punkter.

Givetvis har denna panna enbart oljebrännare. Oljans ringa
askinnehåll medför att något speciellt uttay av bottenaska ej
behövs. Av samma skäl kan avståndet mellan tuberna i över-
hettare, konvektionsdel och ekonomi ser göras mindre. Hela
pannkonstruktionen blir mindre även av det skälet att luft-
och rökgasflöden är mindre vid oljeeldning. Oetta beror på
skillnader i luftfaktor, bränsleanalys och värmevärde.

Själva förbränningsförloppet men även brännarna är enklare att
sköta. Speciell startanguppvarmning av förbränningsluften
behövs ej.
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6.2 EKONOMI

6.2.1 Investering (inkl byggräntor och projektering)

Blockniva

Investeringen omfattar delar enligt strukturplanen bilaga 1,
figur 1.03, dvs

0101
0103
0115
0116

Byggnad inkl VVS, del
Panna med tillbehör
Mät, styr och regler
Säkerhetssystem

Blockstorlek MWgl

Totalt MSEK
per nettc el SEK/kW

Stationsniva

1

av

300

360

190

600

635
1 060

Investeringen omfattar ovanstående och nägot övrigt tillkommer
inte pä pannbiocken.

Stationsstorlek MWg1

Totalt MSEK
per netto el SEK/kW

1x600

635

1 060

4x300

1 355

1 130

2x600

1 215
1 010

4x600

2 390

995

6.2.2 Personalbehov

Personalbehovet för endast ångpannan är inte helt rättvisande
att redovisa separat. Man bör se ett helt block som en enhet
och da uppdela personalen 1 drift respektive underhåll. För
anläggningen är räknat med att utnyttja 7-skift.
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Per_skift

Enligt antaganden föreligger följande personalbehov/skift för
ångpanna och turbin:

* 1 st driftingenjör
* 2 st driftraaskinister i kontrollrummet
* 1 st driftmaskinist ute i anläggningen
* 2 st underhällspersonal (vid 4 x 300 och 4 x 6U0

1,5 st/block)

* Totalt 7 x 4 = 28 st driftpersonal
* Totalt 7 x 2 = 14 st underhallspersonal

Turbinens personalbehov lika som vid kolkondens (se bi-
laga 7.2.2):

* 7,0 st driftpersonal

* 2,8 st underhällspersonal

För oljepannan exklusive turbiner blir det därmed:

* 21,0 st driftpersonal
* 11,2 st underhällspersonal

För ängpanna och turbin:

* 1 st blockchef (dock ej vid endast 1 block)

Pa stationsnivä tillkommer:

* 2 st vatten- och mavaberedare
* 3-4 st i laboratoriet beroende pä stationsstorlek

»
Dessa redovisas i bilaga 9.
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Personalbehov for ångpannan pä bl ockni vä

Blockstorlek MW
el

7-skift totalt
Dagtid (ej 1x600)

SUMMA

300

Drift

21
0,8

21,8

UH

11,2

11,2

öOU

Drift

21
0.8

21,8

UH

11.2

11,2

6.2.3 Drift- och underhållskostnader

Egenförbrukning av el är ca 1,3 resp 3,6 MW för 300 resp
600 MW vid full kapacitet. Blocket antas ha en belastnings-
faktor på 0,8, sä att egenelenergi förbrukningen blir 1U resp
20 GWh per år. Egenelenergi förbrukningen tas här inte med i
driftkostnaden. Eventuella tillsatser till bränslet för att
minska S0 x och NOxingår ej.

Driftpersonal-, drift- och underhällskostnader HSEK/år respek-
tive öre/kWh

Stations- MWgl

storlek

Personal ( ink l soc)

Kemikalier

Underhåll (exkl pers)

TOTALT MSEK/år

01 to öre/kWh

1x600

Drift
pers.

4,5

4,5

o.i

Drift
+ UH

10,7

10,7

0,3

4x300

Drift
pers.

19,2

19,2

0,3

Drift
+ UH

22,8

22,8

0,3

2x600

Drift
pers.

9,6

9.6

0,1

Drift
+ UH

20,4

20,4

0,3

4x600

D r i f t
pers.

19,2

19,2

0,1

Drift
+ UH

40,2

40,2

0,3
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6.3 GENOMFÖRANDE

6.3.1 Ti dpian

Leveranstiden för första ångpannan är ca 4 år inklusive mon-
tagetid från erhållen och tekniskt klarställd order t o m
i drifttagandet.

För ytterligare ångpanneanläggningar är leveranskapaciteten
sådan att leveranser kan ske i en följd var 4:e månad.

Den begränsande faktorn blir troligen inte ångpanneleveranser-
na. Problenet bli förmodligen i stället att tillgången på
underleverantörer, byggentreprenörer och övrig kapacitet på
byggnadsplatsen kommer att leda ti TI överhettningar på den
svenska byggmarknaden och därmed inte bara begränsa byggnads-
takten utan öven medföra att priserna påverkas ogynnsamt.

Ovanstående medför att det säkerligen är mera optimalt med ut-
leverans av en anläggning per år.

6.4 REFERENSER

* Generator Industri AB {Tyska Babcock)
* durmeister & Wain A/S

6.5 EXEMPEL PÅ LEVERANTÖRER

* Generator Industri AB (Tyska Babcock)
* Burmeister & Main A/S
* Mannesmann
* Gebriider Sul zer
* Combustion Engineering
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ÅNGPANNA DATA

Bränsle

Netto El MW

Ängtryck före turbin bar(a)

Ängflöde ton/h

Änga efter OH
tryck bar(a)
temp "C

Änga efter MÖH
tryck bar(a)
temp °C

Mavatemp före panna °C

Luftöverskott

Rökgastemp "C

Verkningsgrad %

Nom. effekt MW
i pannan nyttig värme

Nom. bränsle tillfört MW

OLJA

3U0

180

935

190
540

47
540

Z55

1,05

130

93,5

687

735

601

180

1860

190
540

47
540

255

1,05

130

93,5

13o8

1463

)

250

1820

260
540

50
543

287

1,05

130

93,5

1336

1429

Aogäckolog
Om dessa anläggningar kommer till verkligt utförande får
givetvis ovanstående data beräknas och optimeras i detalj.



Bilaga 6
Sid 10 (10)

:l
Olja Rökgas-

rening

a = Eldstad
b = Överhettare
c = Ånga ti 11/frän turbin
d = Ekonomi ser
e - Luftförvärmare
f = Förbränningsluftintag
g = Förbränningsluftfläkt
h = Rökgaser till rening
i = Oljebrännare

ÅNGPANNA FÖR OLJEELDNING Figur
6.01
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K0L-/0LJEKON0ENS

Teknik och kostnader

för

Turbin, generator, kondensor och kylsystem

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

7.1 TEKNIK

7.1.1 Dimensionering och förutsättningar
7.1.2 Omfattning och leveransgränser
7.1.3 Principschema och teknisk beskrivning

7.2 EKONOMI

7.2.1 Investering
7.2.2 Personalbehov
7.2.3 Orift- och underhållskostnader

7.3 GENOMFÖRANDE

7.3.1 Ti dpi an

7.4 REFERENSER

7.4.1 Företag
7.4.2 Tidskrifter

7.5 EXEMPEL PÅ LEVERANTÖRER
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7.1 TEKNIK

7.1.1 Dimensionering och förutsättningar

Ångturbinen med generator dimensioneras sa att utgående netto-
effekt på allmänna nätet är 300 respektive 600 MW . Det De-
tyder att generatorn måste ha en kapacitet motsvarande 325
respektive 645 MW för att klara hela anläggningens egenför-
brukning av elektricitet. För att höja verkningsgraden i tur-
bi n-/ångpanneanläggningen finns totalt sju stycken avtapp-
ningar på turbinen. De används för att förvärma matarvattnet.
Matarvattenpumpen är ångturbindriven. Som vanligt är vid an-
läggningar av denna storlek mellanöverhettas ångan.

Valda angdata liksom övriga förutsättningar framgår av tabell
sid 11. Oetta är vanliga värden i detta sammanhang. Grund-
alternativet förutsätter 180 bar och 535°C på ångan före tur-
binen och alternativt har även räknats ined 250 bar och 535°C,
dvs överkritiskt tryck. Därvid är antalet avtappningar åtta
och mavatemperaturen före pannan höjs från 255°C till 287°C.

Kylvattenflödet blir ca 23 m3/s vid 600 MW motsvarande ca
83 000 nrfyh vid en temperaturhöjning av 7,5"C över havsvatten-
temperaturen.

Kylvattentunneln är beräknad till totalt 3,5 km med vatten-
hastigheten ca 1 m/s. Hälften förläggs i berg och hälften i
jord vid beräkning av kostnaden.

Huvudtransformatorn per block dimensioners till 350 resp
700 MVA.

7.1.2 Omfattning och leveransgränser

Leveransen omfattar på blocknivå komplett turbin med genera-
tor, lågspänningsbrytare, transformator, irtatarvattentank,
kondensor och kyl vattenpumpar. Alla komponenter inom turbin-
hallen ingår. Dock ingår inte eldistribution, dvs ställverk
11 kV, 660 V och 400 V och hjälpkraftforsörjning. Pa stations-
nivå tillkommer kylvattenkanaler inklusive grovgaller och
silutrustning och provtagning av utgående uppvärmt kylvatten.
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7.1.3 Principschema och teknisk beskrivning

Se figur 7.0.1 för 300 MW och figur 7.0.2 för 600 MW .
e J e

Kondensorns tuber och gavlar tillverkas i titan för er,.*llande
av gott korrosionsskydd och god säkerhet inot inläckage av
kylvatten.

Kondensatpumparna är uppdelade i två 100 J-iga förkondensat-
pumpaggregat och två 100 %-iga huvudkondensatpumpaggregat.
Mellan dessa placeras förutom läckagekondensorn generatorns
vätgas- och finvattenkylare samt en kondensatreningsanläggning
(KRA). Generatorns förluster tas härigenom till vara i proces-
sen på ett fördelaktigt sätt. Pumparna är delade för att
trycket i vätgaskylarna skall hållas lågt så att vattenin-
läckage i vätgasen omöjliggörs. Dessutom erhålles lågt konst-
ruktionstryck för KRA.

Vid dumpning samt vid by-pass av högtrycksförvärmarna vid
fullast köres samtliga kondesatpumpar. Utläggningen av pumpar-
na medför att drygt hälften av producerad ångmängd kan tas
emot av kondensorn medan resten får blåsas till atmosfären.

Valet av 2 + 2 100 %-iga pumpar i stället för 3 + 3 50 X-iga
pumpar motiveras av lägre kostnau vid likvärdig tillgänglighet
samt större dumpkapacitet.

För varje block erfordras en KRA, utrustning för dosering och
provtagning samt för övervakning av kvaliteten hos matar-
vatten, pannvatten, ånga och kondensat.

Kondensatreningsanläggningen (KRA) förutses dimensionerad för
fullt kondesatflöde samt utgöres av "precoat'^filte^ ined
pulverjonbytare som pre-coat-material och med god mekanisk
reningsförmåga och även jonbytande effekt. Ny jonbytarmassa
för kemisk rening pålägges ungefär "ar tredje vecka under
drift. Anläggningen antas bestå av fyro aggregat, varav ett
står som reserv. KRA dimensioneras huvudsakligen utgående från
pannans krav. Filterytan är 4x55 iir* vid 600 MW .

Lagtrycksförvärmarkedjan bestar av fyra seriekopplade ytför-
värmarsteg. De båda första förbikopplas för sig och de båda
sista för sig.
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rtatarvattentanken, 450 m^ vid 600 MW -|, tjänstgör som biand-
ni ngsförvännare med förkopplad avgasare.

Från matarvattentanken utgår sugledningar, dels till ett
100 i-igt turbindri vet matarvattenpumpaggregat, dels ett ca
50 Vigt sta^tpumpaggregat drivet av elmotor med vartaslregle-
ring. Pumpaggregaten innehåller booster- och huvudpump. Kapa-
citeten för startpumpen beror på pannans krav.

Doseringen av matarvattenkemikalier kommer antagligen att ske
med hydrazin eller ammoniak och väteperoxid. Det erfordras en
sluten doseringsutrustning, som bör placeras i ett väl
ventilerat separat rum.

För den högre matarvattentemperaturen 287°C utföres högtrycks-
förvärmningen i tre steg. Det första steget ined avtappning
från MT-turbinen är försett med förkopplad ångkylare, vilket
ger gott värmeutbyte. De båda övriga förvärmarstegen förses ej
med ångkylare eftersom överhettningen är liten.

För den lägre matarvattentemperaturen 255°C utföres högtrycks-
förvärmningen i två steg.

Förvärmarsträngen kan i sin helhet bypassas med hjälp av egen-
mediest/rda bypassventiler. Högtrycksförvännarna kan isoleras
med avstängningsventiler under drift.

Kontinuerlig övervakning bör ske av konduktivitet, pH-värde,
syrehalt, natriumhalt och kisel syra.

Från HT-turbinens avlopp utgår en avlastningsledning som ut-
nyttjas vid start- och lastfrånslag. Den sänker trycket och
därmed temperaturen i avloppet vid kall start, vilket medger
snabbare ångpådrag och möjlighet att styra uppvärmningen av
HT- och MT-turbinerna optimalt så att kort start- och pålast-
ningstid erhålles. Vid lastfrånslag ger tryckavlastningen
mindre förluster i HT-turbinens slutsteg och dessutom kan
producerat värme borttransporteras.

En del av dimensioneringen, t>l a avlastningsledningen måste
samordnas med och anpassas till ångpannans krav på dumpning.
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Montageschakt för tunga komponenter ;naste finnas och kun an-
ordnas vid generatoränden.

Alternativet 250 bar/535"C och ytterligare ett avtappningssteg
höjer turbinanläggningens bruttoverkningsgrad från ca 46,5 t,
till 47,6 %. Oetta innebär i fallet 600 MWg att vid lika
nettoeffekt till allmänna nätet, ca 2,3 % mindre bränsle
behöver eldas. Vid 600 MW motsvarar detta ca 33 000 ton
kol/år i mindre bränsleförbrukning. Höjningen till 2bO bar
kostar för turbindelen ca 15 MSEK. Även ångpannan måste
konstrueras för dessa tryck/temperaturer och blir då även den
marginellt dyrare.

Turbinen konstrueras för glidtrycksreglering.

7.2 EKONOMI

7.2.1 Investering (inkl byggräntor och projektering)

Bl ockni va

Investeringen omfattar delar enligt strukturplanen bilaga 1,
figur 1.01 dvs:

0101
0109

0110

0111

0112

0115

0116

0117

Byggnad inkl VVS,del
Kondensatbehandli ng
Matarvattenhantering
Turbin med generator
Endast blocktrafo
Mät, styr och regler
Säkerhetssystem
Kylvattenpumpar

Bl ockstorlek MWe

Totalt rfSEK
per netto el SEK/kW 1

«

av

300

570
900

600

930
1 550
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Investeringen omfattar ovanstående på blocknivå samt
kylvattentunnel.
4x600 MW .

Stationsstorlek MW&1

Total t MSEK
per netto el SEK/ktf

1x600

965
1 610

4x300

2 365
1 970

2x600

1 940
1 620

4x600

3 840
1 600

Notering

Här måste anmärkas att osäkerheten i siffrorna för investe-
ringen i turbinblocket är väsentligt större än för övriga
anläggningsdelar, beroende på att budgetofferterna har indi-
kerat inycket olika prisnivåer.

7.2.2 Personalbehov

Personalbehovet för endast turbinanlaggningen är inte helt
rättvisande att redovisa separat. Man bör jårna se ett helt
block som en enhet och då uppdela personalen i d r i f t resp
underhåll. För anläggningen är räknat ined att utnyttja 7-
s<<ift.

Per_skift

I l ikhet med bilaga 5 ångpanna för kolkondnes har vi räknat
med följande personalbehov/skift för ångpanna och turbin.

*
*
*
*

*

1 st driftingenjör
2 st driftmaskinister i kontrollrummet
2 st driftmaskinister ute i anläggningen
2 st underhållspersonal

Totalt 7 x 5 = 35 st driftpersonal
Totalt 7 x 2 = 14 st underhållspersonal
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Turbinaniäggningens personalbehov har uppskattats till <!0 <.
därav, dvs 7 x 1,0 = 7,0 st driftpersonal och 7 x 0,4 = 2,3 st
underhål 1spersonal.

Vid oljekondens blir personalbehovet för turbindelen lika som
vid kolkondens.

För ångpanna och turbin:

* 1 st blockchef (dock ej vid endast 1 block)

Pa stationsnivå tillkommer:

* 2 st vatten- och matarvattenberedare

* 3 - 6 st i laooratoriet beroende på stationsstorlek
och olje- eller kolkondens

Dessa redovisas i bilaga 9.

o o

Personalbehov för turbindelen pa blockniva

Blockstorlek MWel

7-skift totalt
Dagtid (ej vid 1 x 600)

SUMMA

3U0

Drift

7,0
0,2

7,2

UH

2,8

2,8

OUU

Orift

7,0
0,2

7,2

UH

2,8

2,0
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7.2.3 Dr i f t - och underhållskostnader

Egenförbrukning av el är 5 resp 9 MW för 300 resp 600 MWgl vid
fu l l kapacitet. Blocket antas ha en belastningsfaktor på 0,8,
sä att egenelenergi förbrukningen b l i r 28,0 resp 50,4 (itfh per
år. Egenelenergi förbrukningen tas här inte med i
driftkostnaden. Precoat-massan pä kondensatfiltren bytes var
tredje vecka. Doseringskemikalier ingår med 0,3 resp
0,6 HSEK/år för 300 resp 600 MWgT

Driftpersonal-, d r i f t - och underhållskostnader MSEK/år resp
öre/kWh.

Stations- MWfi1

storlek

Personal (inkl soc)
Kemikalier
Underhåll (ex pers)

Totalt MSEK/år

Cito öre/kWh

1x600

Drift
pers

1,5
-

-

1,5

0,1

Drift
+

UH

.

0,6
16,2

16,8

0,5

4x300

Drift
pers

6,2

-

6,2

0,1

Drift
+

UH

_

1,2
39,7

40,9

0,6

2x600

Drift
pers

3,1

-

3,1

0,1

Drift
+

UH

_

1,2
il,6

33,8

0,5

4x600

Drift
pers

-

6,2

0,1

Drift
+

UH

_

2,4
Ö4,b

66,9

0,5
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7 . 3 GENOMFORANDE

7.3.1 Ti dpi an

Leveranstiden för första turbinanläggningen är ca 24 - 30
månader. T i l l detta kommer montagetiden, som i detta f a l l är
10 - 12 månader och dr i f tsät tningen som är 5 - 6 månader.
Pa grund av tidsmässig överlappning betyder det 32 - 41
månader frän erhållen och tekniskt kl a rs tä l ld order t o m
i dri f t tagandet, dvs ca 3 år.

Tillverkning

Montage i-
Driftsättning r r —

32 man 41 man

För ytterligare turbinanläggningar är leveranskapaciteten
sådan att leveranser kan ske i en föijd var b:e till var 9:e
månad.

Den begränsande faktorn blir troligen inte turbi ni everanserna.
Problemet bli förmodligen i stället att tillgången på under-
leverantörer, byggentreprenörer och övrig kapacitet på bygg-
nadsplatsen kommer att leda till överhettningar på den svenska
byggmarknaden och därmed inte bara begränsa byggnadstakten
utan öven medföra att priserna påverkas ogynnsamt.

Ovanstående medför att det säkerligen är mera optimalt med ut-
leverans av en anläggning per år.
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Ti dpi an för turbinanläggning frän en leverantör.

Är 0 = beställning.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 a r

Till v osv
nr 1 1 Drift

Ti 11 v osv
nr 2 1 Drift

Ti 11 v osv
1 Drift

7.4 REFERENSER

7.4.1 Företag

• * ASEA STAL
! * Siemens Svenska AB
i * Torell Pump AB
j! * Ingenjörsfirma Eric Lysedahl AB

7.4.2 Tidskrifter

* Brown Boveri Mitt. 1-78

7.5 EXEMPEL PÅ LEVERANTÖRER

* ASEA STAL AB (BBC)
* Siemens Svenska AB
* General Electric
* Westinghouse
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TURBIN- OCH GENERATORDATA

Netto El MW

Ängtryck bar(a)

Änga före HT-turbin
tryck bar(a)
temp °C

Änga före MT-turDin
tryck bar(a)
temp *C

Kylvattentemp °C

Antal avtappningar st

Varvtal rpm

Ängturbindri ven mavapump

Mavatemp före panna "C

Glidtrycksreglering

Generator klämeffekt MW

cos fi

Transformator MVA

Grundalternativ

300

180

180

535

40

535

5

7

3 000

Ja

255

Ja

330

0,85

350

600

180

180

535

40

535

5

7

3 000

Ja

255

Ja

650

0,85

700

250

250

535

43

538

5

8

3 000

Jd

287

Ja

650

0,85

700
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i h g

a - Högtrycksturbin
b = Mellantrycksturbin
c = Tva st lagtrycksturbiner
d = Generator
e - Generatorbrytare
f = Huvudtransformator
g = Kondensor

h = Kyl vattenpumpar
i = Kondesatreninj
j = Fyra st lagtrycksförvarmare
k = Ångturbindriven mavapump
1 = Matarvattentank
m = Tva stycken högtrycksförvärmare

KONDENSTURBIN
300 MWel

Figur

7.01
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i h g

a =
b =

c =
d =
e =
f =
g =

Högtrycksturbin
Mellantrycksturbin
Tre st lagtrycksturbiner
Generator
Generatorbrytare
Huvutransformator
Kondensor

h =
i =

j =
k =
1 =
m =

Kylvattenpumpar
Kondensatrening
Fyra st 1agtrycksförvärmare
Ångturbindriven mavapump
Matarvattentank
Tre st högtrycksförvärmare

KONDENSTURBIN
600 MWg1

Figur

7.02
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KOL- OCH OLJEKONDENS

Teknik och kostnader

för

Ställverksutrustning och övrig el

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

8.1 TEKNIK

8.1.1 Dimensionering och förutsättning

8.2 OMFATTNING OCH LEVERANSGRÄNSER

8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.7
8.2.8
8.2.9
8.2.10
8.2.11

8.3

8.3.1
8.3.2

8.4

8.4.1
8.4.2

Allmänt
Anslutning till stamnätet 400 kV
400 kV ställverk
Stationstransformator (starttransformator)
Reaktiv effektkompensering
Gasturbi nanläggni ng
Blocktransformator för egenförsörjning
Lokal transformator och ställverk
Matning av kontrollsystem
Diesel generatoranläggning
Kontrol1utrustni ng

EKONOMI

Investering
Drift och underhäll

REFERENSER

Företag
Tidskrifter, broschyrer
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8 . 1 TEKMIK

8.1.1 Dimensionering och förutsättningar

Kondenskraftverken byggs i block om 300 el ler 600 MW netto-
effekt t i l l elnätet. Stationen byggs med 1-4 block t i l l
1 x 600, 4 x 300, 2 x 600 och 4 x 600 MW stationer. Denna
beskrivning omfattar el och kontrollutrustning utom generator,
generatorbrytare och huvudtransformator som ingår i turbin-
generator-delen.

Hjälpkraftbehovet för start säkerställs med gasturbin där från
nät säkerställd matning ej finns. Gasturbinerna kan äveo
utnyttjas för tappkraftgenerering och kostnaderna särskiljas.
Anslutningen t i l l stamnätet är lokaliseringsberoende. För
lägen norr om Forsmark kan erfordras förstärkningar av stam-
nätet. Detta kan ocksä gälla för större utbyggnader än befint-
l ig produktion som skall ersättas.

Nätstabil isering kan i dag lämpligen åstadkommas med reaktiv
kompensering i statisk utrustning SVC. Behovet är lokalise-
ringsberoende. Det kan vara lämpligt att installera SVC i
kraftstationen och minska på reglerbehov och reaktiv genere-
r i ng i generatorn. För detta kan stationstransfonnator dimen-
sioneras upp och förses med lindning för lämplig spänning.

Ställverk i ga<;isolerat utförande väljs för 400 kV. Detta
minskar beroendet av svär omgivningsmiljö. Samtidigt minskar
utrymmesbehovet. Enkelt utförande med en brytare per block
per utgående ledning för stationstransformator och för över-
koppling mellan samlingsskenor har valts, se figur 8.01. Som
dimensionerande kortslutningsström har här valts 31,5 kA.

Det kan i vissa fal l vara möjligt act utnyttja befintliga
ställverk 400 kV. Därvid erfordras förstärkning av skyddet mot
överspänningar och fjärrkontroll kan bl i nödvändig vid avstånd
omkring 1 km.
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För hjälpkraftförsörjning har valts 11 kV varigenom vissa
stora motorer kan direktmatas. För flertalet motorer används
660 V. Hjälpkraft för I ntroll säkerställs genom likströms-
system med ackumulatorer och växelriktare, se figur 8.02.

Matning av kol kvarnar görs från blockställverken.

Matarvattenpumpar är ångdrivna förutom en 50 % matarvattenpump
som är eldriven.

Kortslutningsström på 11 kV nivån begränsas genom transforma-
torer och lämplig uppdelning. Säkerställning av matning och
kontroll görs med redundans främst i form av två lika system
med säker överkoppling. Hög tillförlitlighet och tillgänglig-
het eftersträvas.

Kommunikation mellan större anläggningsobjekt kontrollrum och
organ utanför stationen sker pa datanivan. Programmerbara
system utnyttjas i stor utsträckning.

8.2 OMFATTNING OCH LEVERANSGRANSER

8.2.1 Allmänt

Apparater, kablar, reservdelar, konstruktion, montage och
idriftsättning ingår.
Reläer för skydd av apparaterna ingår också.

8.2.2 Anslutning till stamnätet 400 kV

Omfattning:

Denna del är starkt, lokaliseringsberoende. För lokalisering
till befintliga kraftstationer som skall ersättas upp till
samma kapacitet tillkommer 400 kV ledningar på en sträcka av
storleksordningen 1 km. För andra lägen kan det vara 50 km
eller mer. För lägen norr om Gävle tillkommer långa ledningar
eller förstärkning av befintliit nät.

Grins:

Ställverket 400 kV, friledningsanslutning
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8.2.3 400 kV ställverk

Omfattning:

Gasisolerat ställverk med en brytare per block och per
utgående ledning, stationstransformator och samlingsskene-
kcppling, se figur 8.01.

Grins:

Huvudtransformator för block, utgående fri ledning 400 kV sta-
ti onstrans formator.

8.2.4 Stationstransforreator (starttransformator)

Omfattning:

Transformator 120/100/60 MVA för station 1200 MW,
2 st för station 2400 MW.

Gräns:

Ställverk 400 kV. Stationsställverk 11 kV. SVC.

8.2.5 Reaktiv effektkowpensering

Omfattning:

Lokaliseringsberoende.
Här har inräknats SVC +_ 100 Mvar för 1200 MW station och
2x100 Mvar för 2400 MW,

GrSns:

Stationstransformator
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8.2.6 Gasturbinaniäggning

Omfattning:

Gasturbin 20 MW och 40 MW för 300 MW och 600 MW block.

Gräns:

Stationsställverk il kV

8.2.7 Blocktransformator för egenförsorjning

Omfattning:

Transformator 30/20/20 MVA och 60/40/40 MVA för 300 MW resp
600 MW block.

Gräns:

Generatorbrytare
Ställverk för 11 kV fördelning.

8.2.8 Lokal transformatorer och ställverk

Omfattning:

Transformatorstorlek max 3,5 MVA
Total t 30 MVA resp 50 MVA för 300 MW resp 600 MW block för
11/0,66 och 11/0,4 kV stä l lverk. Ställverk ca 70 skåp 11 kV,
30 skäp 660 V och 100 skäp 400 V.

Gräns:

Matande ställverk
Utgående anslutning
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8.2.9 Matning av kontrollsystem

Omfattning:

Likströmssystem för 48, 110 och 220 V med likströmsfördel ning.
Växelströmssystem 2 x 30 kVA med omkoppling och matning säker-
ställd frän batterier.

Grins:

Matande 400 V s tä l lverk .
Utgående anslutningar.

8.2.10 Di eselgeneratoraniäggning

Omfattning:

Dieselgenerator 0,7 MW och 1 MW per block om 300 MW resp
600 MW med t i l l ägg av 1 s t för första blocket.

Gräns:

Blockställverk

8.2.11 Kontrol1utrustnjng

Omfattning:

Anpassning mellan processobjekt och programmerbara kon t ro l l -
system, man-maskinsystem, dator for informationsbehandling,
datakommunikation med andra block och extern datakommunika-
t i o n . Givare för eldelen, se f igur 8.02.

Gräns:

Givare och ställ don där dessa ingår normalt i maskinleveran-
törernas utrustning.
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8.3 EKONOMI

8.3.1 Investering f5r el och kontrollsystem

Uppräkning för realränta, under byggtiden ingår med genom-
snittsfaktor for tre år 19&.

Leverans och montagetid till idrifttagning är för denna del ca
två år.

8.3.1.1 Kolkondenskraftverk

Statior.seffekt MWgl

Stationsnivå
Ställverk 400 kV
Stationstrans-
fonnatorer
Reaktiv effekt-
kompensering
Gasturbin

Blocknivå
Egenförsörj ning
Diesel generator
Kontrollsystem

Summa MSEK

Anslutning till stamnät 1 km
Anslutning till stamnät 50 km
SEK/kW exkl anslutning till
stamnät

1x300

30
15

15

50

65
10
60

245

187

1x600

30
15

25

80

95
15
75

335

558

4x300

60
15

25

50

195
20
220

585

4
200
488

2x600

50
15

25

80

185
20
140

515

4
200
929

4x600

65
30

50

80

370
30
275

910

8
400
379

Kommentarer:

Huvudtransformator och generatorbrytare ingår i turbin-gene-
ratordelen.
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8.3.1.2 Qi^ekondenskraftverjc

Investeringen blir lägre främst beroende på att kollager,
kolhantering, kolkvarnar inte finns och att reningsbehovet och
avfallshanteringen minskar. Minskningen i investering för el
och kontroll är 2 till 3 procent. I sammanställningen är
räknat med 3 % lägre kostnad.

8.3.2 Drift och underhall

Personalkostnaderna ingår under blockets gemensamma drift och
underhåll. Elutrustningen kräver förhållandevis litet under-
håll. Specialist-personal utifrån anlitas för sällan förekom-
mande revisioner, t ex av brytare och lindningskopplare.
Datorsystemens underhåll består främst av justeringar av pro-
gram och av rutinkontroller. Det är tiill stor del Självöver-
vakande.

Hjälpkraftsystemet är liksom kontrollsystemet till stor del
dubblerat.

Diesel generatorer och gasturbin provkörs och hålls i skick för
säker start.

Driften och avställ ning för underhåll samordnas med Övrig
kraftproduktion inom landet och med hänsyn till förutsätt-
ningarna för import och export.

Drifts- och underhållskostnaderna Tur anläggningarna exklusive
egen personal blir:

Stationsstorlek MW -^

O n ft o underhåll MSEK/år
(2 % av invest)

4 x 3UU

11,7

2 X 60G

10,3

4 x 600

18,2
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8.4 REFERENSER

8.4.1 FSretag

ASEA GENERATION
BROWN BOVERI SVENSKA AB
SIEIOS SVENSKA AB
VATTENFALL
ASEA STAL

8.4.2 Tidskrifter, broschyrer

* Brown Boveri Mitteilungen 8-84
ASEA GENERATION OTK Aug 1985*
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BLOCK KONTROLL

INFO
CflTOR

ÖVERORDNAD KONTROLL FOR 1-4 BLOCK Figur
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Teknik och kostnader

för

Hjälpsystea och aediaförsörjning

INNEHÄLLSFÖRTECKNING

9.1 TEKNIK

9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7

9.2

9.2.1
9.2.2
9.2.3

Vattenberedning
Tryckluft
Brandvatten
Rörpo|t
Hjälpanga
Säkerhetssystem
Industri avi opp

EKONOMI VID KOLKONDENS

Investering
Personal
Drift- och underhallskostnader

9.3 EKONOMI VID OLJEKONDENS

9.3.1 Investering
9.3.2 Personal
9.3.3 Drift- och underhållskostnader
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9.1 TEKNIK

Hjälpsystemen anpassas till de stationsstorlekar sotn tidigare
presenterats, nämligen:

* 1x600 MW
* 2x600 M«
* 4x300 MM
* 4x600 MW

Som hjälpsystem definieras de anläggningsdelar som enlijt
strukturen bilaga 1, figur 1.01 betecknats som

Vattenberedning omfattande:

* Flockning
* Spadvattenberedning
* Dricksvatten

Mediaförsörjning omfattande:

* Tryckluftcentral
* Brandvattencentral
* Rörpost (internkommunikation)

Hjälpanga omfattande:

* Oljeeldad ångpanna 45 ton/h 12 bar
* Ångdistribution

Pa blocknivå tillkommer säkerhetssystem.

* Central dammsugare för uppsugning av kol sp i l l

* Brandsläckare system av halogentyp

* Sprinklersystem
* Larmanordningar
* Sedimenten'ngsbassang för golvavlopp,

vattenlås

9.1.1 Vattenberedning

Vid varje station byggs ett för de olika blocken gemensamt
vattenverk. Vattenverket innehåller dricksvattenrening, in-
dustri vattenrening och spadvattenberedning. Flockning erford-
ras normalt som första steg för rening av samtliga vatten.
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Dricksvatten och industri vatten al kaliseras och kloreras.

Spädvattnet till pannorna avsaltas i en totalavsalt-
ningsanläggning.

Dimensionering och uppbyggnad av station «ed effekt 1x600,
4x300 eller 2x600 MWgl

Flockning

Kapacitet 83 kg/sek uppdelat pl två enheter vardera på
41,5 kg/sek. Förrådstank för flockat vatten pä 300 m^.

Spadvattenberedni ng

Totalavsaltning som omfattar två linjer på vardera 28 kg/sek.
Varje linje innehåller kat- och anjonfilter samt bl andbädd-
fil ter.

Utrustning för regenerering omfattade förrådstankar för syra
och lut samt neutral isationstank. Tank för totalavsaltat
vatten på 500 m^.

Dricksvatten

Hydrofor och distributionspumpar. Doseringsutrustning för
alkalisering och klorering.
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Dimensionering och uppbyggnad av station aed effekt 4x600

Flockning

Kapacitet 124,5 kg/sek uppdelat på tre enheter pl vardera
41,5 kg/sek. Förrådstank för flockat vatten på 450 m 3.

Tätvatten till pumpar

Här användes dricksvatten med mekaniskt finfilter i varje
kraftblock. Vattenförbrukning begränsad.

Byggnadsvolym vattenberedning

Stationsstorlek:

600
1200
2400

9.1.

MW
MW
MW

2 Tryckluft

20
20
30

X

X

X

35
35
35

X

X

X

12
12
12

m
m
m

Stationen får sin tryckluftsförsörjning från en central an-
läggning innehållande kompressorer med tillbehör. Varje block
har dessutom en trycktank, filter samt vatten/oljeavskiljare.

Dimensioneringsmässigt beräknas för varje kraftblock en maxi-
mal luftförbrukning på 0,1 m3/s samt en tillskottsförbrukning
för gemensamma funktioner som vattenberedning osv på likaledes
0,1 m3/s.

9.1.3 Brandvatten

För brandbekämpningen fordras ett säkrat vattenförsörjnings-
system. Vi förutsätter»här att kyl vattenkanalen är vattenfylld
under alla konditioner. Vid kylvattenkanalen placerat ett
pumpverk med en eldriven och en diesel driven pump med en
tryckuppsättning på 18 bar. Distributionssystemet omfattar rör
med anslutna brandposter.
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9.1.4 Rörpost

Ett rörpostsystem sammanlänkar produktionsenheterna ined admi-
nistrationen, verkstäder och laboratorier.

9.1.5 Hjälpanga

Hjälpanga fordras för att erhålla stationen aktiverad i be-
redskapslägen samt för återstart efter totalstopp.

Ångan erhålls från en 20-30 MW oljeeldad panna med ett tryck
12-16 bar. Pannan bör inrymmas i block 1.

Från pannan distribueras ångan t i l l

* Efterföljande block
* Kolgård med kross och sorteringsverk
* Mekanisk verkstad

Hjälpanga användes även till upptining, rengöring samt lokal
uppvärmning.

9.1.6 Säkerhetssystem

Säkerhetssystem på blocknivå omfattar utrustning för att
säkerställa kraftblockets anläggningar mot brand och för und-
vikande av miljöfarliga utsläpp.

Central dammsugare

Kol spill kan medföra självantändning och måste tas om hand. En
centraldammsugaranläggning anpassad till kol spill ingår i
varje kraftblock.

Brandsläckningssystem

Kol kvarnarna förses med brandbekämpningssystem av CO2 eller
halogentyp. Detta utlöses antingen manuellt eller vid temperd-
turstegrIngår i kvarnen. Sprinklersystem monteras i lokaler
där brandrisk bedöms föreligga, främst upplag och verkstäder.
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Larmanordningar

Larmanordningar, främst brandvarnare och vid behov gasvarnare,
monteras i vissa slutna utrymmen.

9.1.7 Industriaviopp

Inom blocken fordras sedimenteringsbassäng för uppsamling av
vatten från golvbrunnar och överlopp frän vattenlås.
Sedimenten'ngsbassängen utförs med bräddavlopp till stationens
ytvattenreningsverk. Slammet från dessa bassänger bortföres
med slamsugare.

9.2 EKONOMI VID KOLKONDENS

9.2.1 Investering

För all utrustning beskriven under 9.1 beräknas investeringen
till följande belopp.

Anläggning MWgl

An!äggningsarbeten

Maskinutrustning

Byggräntor

SUMMA MSEK

600

20

30

9

59

1200

28

50

15

93

240U

50

90

27

127

9.2.2 Personal

Personalbehovet Inskränker sig till drift- och laboratorie-
personal under dagtid i vattenberedningen med vattenlaborato-
rium samt kolprovningslaboratorium.

Personal

600 MW

1200 MW
2400 MW

Antal

7

9
12
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9.2.3 Drift- och underhällskostnaderna

Kostnaderna sammansätts av:

*
*
#
*

Personalkostnader
Lagerhål1 ni ngskostnader
Underhåll 3,7 % av nettoinvesteringen
Förbrukningsmaterial (kemikalier)
Olja till ångpannan

Stationsstorlek
MWel

Oriftspersonal
Driftskostnader
Underhåll

SUMMA MSEK/år

600

2,0
5,0
2.0

9,0

1200

3,0
6,0
3,0

12,0

2400

5.0
10,0
5,0

20,0

Oljeförbrukningen for hjälpångan är beräknad på basis av ett
årligt utnyttjande, 15 MW, 2000 h.

9.3 EKONOMI VID OLJEKONDENS

9.3.1 Investering

För all utrustning beskriven under 9.1 beräknas investeringen
till följande belopp.

Anläggning MWfi1

Anläggningsarbeten

Maskinutrustning

Byggräntor

SUMMA MSEK

600

18

29

8

55

1200

25

45

13

83

2400

46

83

23

152
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Prisdifferensen i förhallande till 9.2.1 baseras pa förenkling
av

Hjälpångsystemets distributionsdel
Central dammsugaren (inget koldamm)
Brandindikerings- och bekämpningssystem

9.3.2 Personal

Personalbehovet inskränker sig till drift- och laboratorie-
personal under dagtid i vattenberedning med vattenlaborato-

rium.

Personal

600 MW
1200 MW
2400 MW

Antal

6

8

10

9.3.3 Drift- och underhallskostnader

Kostnaderna sammansätts som under 9.2.3.

Stationsstorlek
MWel

Driftspersonal
Driftskostnader
Underhall

SUMMA MSEK/ar

600

1,7
4.5
1,8

8.0

1200

2,7
5.5
2.6

10,8

2400

4.2
9.0
4.8

18,0

Oljeförbrukningen för hjälpanga är beräknad på basis av ett
ärligt utnyttjande 12 MW, 2 000 h.
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Teknik och kostnader

för

Byggnader

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

10.1 FÖRUTSÄTTNINGAR

10.2 INVESTERINGAR, KOLKONOENS

10.3 INVESTERINGAR, OLJEKONDENS
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10.1 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH DISPOSITION

I bilaga 1 figur 1.01 har strukturen för ett kol kondenskraft-
verk uppritats. Här visas funktioner som ä> gemensamma för ett
verk och specifika funktioner för kraftblock.

Byggnader som är specifika för en teknisk funktion har kost-
nadsmässigt inkalkylerats under denna.

I kraftblocket ingår byggnader eller utrymmen för:

* Ångpanna
* Mal anläggning
* Turbin med generator
* Rökgasreningens olika enheter inkl skorsten
* Ställverk
* Bl ockverk stad

I kraftblock 1 inryms dessutom pannan för hjälpanga.

I anslutning till kraftblock 1 finns dessutom en byggnad in-
rymmande:

* Lager för kemikalier
* Vattenberedning
* Laboratorier för vatten- och kol analys

Pa figur 1.02 illustreras detta i pos 6.

Kostnaderna för dessa funktioner i sin helhet inklusive mar-
kandel, byggnader, tillträdesvägar har inkalkylerats 1 redo-
visningar i bilaga 2-9.

Återstående byggnader

* Administration
* Underhållsverkstad
* Lager (reservdelar)
* Vaktlokal

samt gemensamma anläggningar som parkering, planteringar,
verksavgränsningar redovisas nedan.
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Vakt

Vakten inrymnes i en separat byggnad inrymmande:

Personal utrymmen
Vaktrum med kontrollpanel
Besöksrum
Telefonväxel
Ställverk för utomhusbelysning
Kontrollrum för fordonsvag

Vid vakten vid infarten anordnas en fordonsvag. I vakthuset
finns dessutom monitorer för intern TV.

Administrativ byggnad, gemensamma verkstäder, reservdels-
lager

Samtliga funktioner nämnda i rubriken finns inrymda i ett
byggnadskomplex.

Den personalstyrka som sysselsätts är beroende på kraftverks-
storlek. Schablonmässigt kan följande anges för kolkondens:

Stationsstorlek
MWel

Personer st

600

143

2x600

250

4x300

407

4x600

430

I byggnaden bör dessutom finnas utrymmen för social verksam-
het, läkarmottagning och fritidsverksamhet. Verkstadsutrynwen
för MEK, EL och INSTRUMENT måste tillgodoses. Verkstadsutrym-
mena behöver dock ej organiseras för tung utrustning då denna
revideras 1 ett utrymr. 1 turbinkällåren.
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10.2 INVESTERINGAR KOLKONDENS

Investeringarna omfattar:

* Markberedning
* Byggnader enligt 10.1
* Verkstadsutrustning
* Annan utrustning
* Provisorier under byggnadstiden
* Byggräntor

Kostnaderna har uppskattats eftersom noggrannare kalkyler ej
är möjliga utan projekteringsunderlag.

Kol kondensverk, byggnader

Stationsstorlek
MWel

Investering
Byggräntor

SUMMA rfSEK

600

250
48

298

2x600

300
57

357

4x300

350
66

416

4x6U0

450
36

536

10.3 INVESTERINGAR OLJEKONDENS

Omfattningen av byggnader för oljekondensanläggningar är vad
gäller utförandet lika men på grund av färre anställda blir
husen mindre. Dessutom är behovet av verkstadsutrymme och
lager mindre.

Oljekondensverk, byggnader

Stationsstorlek
MWel

Investering
Byggräntor

SUMMA MSEK

600

150
28

178

2x600

200
38

238

4x300

230
44

274

4x600

300
57

357
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KOL/OLJEKONDENS

Deponering

av

aska och slagg
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DEPONERING

Alla fasta restprodukter som botten- och flygaska samt alla
avsvavlingsprodukter förutsätts deponerat i torrt tillstånd.

De aktuella mängderna är för olika anläggningsstorlekar föl-
jande:

Stationsstorlek MW ,

Slagg o bottenaska kton/år
Flygaska kton/år
Avsvavlingsprodukt kton/år

Totalt kton/år
m3 x 103/ar

1 x 600

15
120
70

205
290

4 x 300
2 x 600

30
240
140

410
585

4 x 600

60
480
280

820
1 170

I kostnader för deponering ingår transport av aska samt kost-
nader för kapital samt drift och underhåll av deponering.
Samtliga kostnader är här omräknade till en rörlig driftkost-
nad.

Kostnaden för deponeringen är starkt beroende av avstånd till
deponi och lokala betingelser samt de krav som kommer vad
gäller övervakning och kontroll av lakprodukter m m. I dag rör
sig kostnaderna från 50 kr/ton till 150 kr/ton. Mest realis-
tiskt är 150 kr/ton som medger en mycket kontrollerad deponi.

För ovanstående mängder som gäller vid kol kondens blir kost-
naderna:

Stationsstorlek MWg1

Deponeringskostn^d MStK/år
Spec, kostn. öre/kWh

1 x 600

30,7
0,9

4 x 300
2 x 600

61,5
0,9

4 x 600

123,0
0,9
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För oljekondens blir kostnaden räknat pa ovanstående angivna
mängder avsvavl ingsprodukter:

Stationsstorlek MWgl

Deponeringskostnad MSEK/år
Spec, kostn. öre/kWh

1 x 600

10.5
0.3

4 x 30U
2 x 600

21.0
0,3

4 x 600

42,0
0.3

Exempel på torrt upplag av slagg och aska visas i figur 11.1

FIG 11.1 Exempel pa torrdeponi uppbyggd 1 tre faser
(Källa KHM)

Fas

Fas
Fas
Fas

I

II
III
IV

300 x
Volym

300 x
300 x
300 x

300

150
150
150

m

m
m
m

la skiktet
2a "
3e "
4e "

446
320
11*
130

740
740
740

000 m3

000 m3

000 n3

000 m3

000 m3

000 m3

000 m3

Total area är 300 x 750 m med en höjd av 24 m. Denna yta
räcker till 300 MW el i ca 25 ar.
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12.1 BEMANNING

12.1.1 Förutsättningar

Personalen delas upp i i skiftgående och daggående personal
SkiftgSende personal är fördelad pä 7 skiftlag.

Skiftgående

Till varje block (300 resp 600 MW .) hör, förutom den opera-
tiva personalen, även två reparatörer. För hela stationen
finns i anslutning till in- och utfarten en vaktlokal som är
bemannad på skift.

Daggaende

Till varje block finns en blockchef. För hela stationen har
räknats med personal för tre funktionsgrupper; produktion,
underhåll och administration. Underhållspersonalen utför det
mesta av det löpande underhållet och inlånad personal tas bara
i anspråk vid revision o dyl.

Aska och slam hämtas i silo; vid verVet och någon personal för
deponering har ej räknats med.

Stationen antas ingå i en större juridisk enhet, varför be-
manningen på den administrativa sidan får utökas om stationen
skall betraktas som egen juridisk enhet.

En jour- och beredskapsstyrka ingår.

12.1.2 Antal anställda

Kol kondens

Stationsstorlek MW .
el

Antal anställda st
dito St/Mw

ei

1x600

143
U.24

4x300

407
0,34

2x600

250
0,21

4x600

430
0,18
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Stationsstorlek :«p1

Antal anställda st
dito st/MWp1

1x600

115
0,19

4x300

327
0,27

?x600

200
0,17

4x600

340
0,14

1 2 . 2 KOSTNADER

Kostnaden för personalen har antagits vara 200.303 S:</ar i
medeltal. Oetta inkluderar sociala avgifter.

För de olika fallen b l i r personalkostnaden dä enligt nedsi.

Kolkondens

Stations storlek -U^

Kostnad MSEK/ar
dito öre/kWh

Oljekondens

Stationsstorlek MW(i1

Kostnad MSEK/Ir
di to o>e/'< fl

1x600

29
0,9

1x600

23
3,7

4x300

81
1,2

4x300

65
1,0

2x60)

50
0,7

2x600

40
0,5

4x500

86
0,6

4x600

68
0,5



• Bilaga 12
Sid 4 (4)

12.3 UTBILDNING OCH REKRYTERING

Om kol/oljekondens skall byggas och tagas i drift med ett
block per år eller mera ställer "detta stora krav på utbildning
och rekrytering, ca 200 elever/ar, mer eller mindre beroende
på utbyggnadstakten.

Man kan antaga att personer anställda vid kärnkraftverken
kommer att söka sig till kol/oljekondensverken. Detta kan bli
problematiskt när det första kol/oljekondensblocket skall
tagas idrift och det första kärnkraftverket avvecklas- Det bör
utredas huruvida personal vid kärnkraftverken kan utbildas
medan de fortfarande är anställda vid kärnkraftverken. Någon
form av simulatorträning bör även studeras, liksom möjligheten
att låta utbildningen ske utomlands vid idriftvärande verk.

Det är även en fördel om de som skall handha driften av kol/-
oljekondensverken kan få deltaga i byggandet.

Slutsatsen blir emellertid att om tiden från beslut till
i drifttagande är 6-7 år så skall inte rekrytering och utbild-
ning behöva bli en begränsande faktor.



Bilaga 13
Sid 1 (3)

TIDPLAN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

13.1 LEVERANSTIDER

13.2 ÖVRIGA TIDER

13.3 GROV TIDPLAN



Bilaga 13
Sid 2 (3)

13.1 LEVERANSTIDER

Nedan följer en uppställning på leveranstider av de tunga
processkomponenterna uppdelade på tillverkning, montage,
driftsättning och total leveranstid samt i förekommande fall
produktionstakten för ytterligare tillkommande leveranser.

Kolkondens

Komponenter

Panna
Turbin
Rökgasren.
El och
kontrol l

T i l l v .

mån

ca 30
24-30
ca 18

< 12

Montage

mån

ca 24
10-12

18

ca 24

Orift-
sättn
mån

ca 6
5-6

6

6-12

Tot.
lev.tid
mån

48
32-41

36

30-42

Ytterligare
leveranser
var x:e mån

4
6-9
<15

ca 4

OBS! Totala leveranstiden är mindre än summan av tillverkning,
montage och driftsättning på grund av tidsmässig överlapp-
ning.

Som tidigare påpekats blir troligen inte de enskilda tyngre
komponenterna begränsade för den totala leveranstiden. Prob-
lemet blir förmodligen i stället att tillgången på underleve-
rantörer, byggentreprenörer och övrig kapacitet på byggplatsen
leder till Överhettning på den svenska byggnarknaden och där-
med inte bara begränsar byggnadstakten utan även medför att
priserna påverkas ogynnsamt.

En snabb utbyggnad medför även att drifterfarenheter från det
först byggda verket inte kan tas tillvara och påverka utform-
ningen av ytterligare verk i önskad omfattning.

13.2 ÖVRIGA TIDER

Övriga tidsfaktorer, som är viktiga för denna typ av projekt,
är:

Tillståndsgivning och övriga myndighetskontakter
Projektering
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Konstruktion
Upphandling
Kommunikation
Byggentreprenaden
Rekrytering
Utbildning

13.3 GROV TIDPLAN

Nedan visas en grov ti dpi an för ett kol kondensverk. Av detta
framgår att byggtiden är ca 4 år. Tiden för tillståndsgivning,
projektering och konstruktion är svårare att ange men torde
röra sig mellan 2-3 år. Vid snabb kärr.kraftavveckling måste
många verk byggas samtidigt och då ökar byggtiden.

Aktivitet

Tillståndsgivning

Projektering, konstr.

Upphandling

Vägar, järnvägar

Schakt

Fundament

Byggnader

Panna

Turbin

flökgasrening, skorsten

Bygge1

t) och kontroll

Maskiner, al?m.

Rekrytering

Utbildning

-3 -2 -1 C 1 2

Til lverkn.
•

I

— T - ,

3

Montage

1 1 i

1

— — — —

1 1

4 Ir

* \0ri f t -
\\sattning
l \ \

>| Drift

1
KOLKONDENS
GROV TIDPLAN

Fii jur
13.01
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