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FÖRORD

Föreliggande rapport är en sammanställning av det material som
utarbetats inom statens energiverk för den till energirådet knutna
expertgruppens räkning. I rapporten beskrivs förutsättningarna
för en avveckling av de svenska kärnkraftverken tidigare än
år 2010. Kapitel 11 rapporten är i stort sett identiskt med kapitel
E i expertgruppens rapport. Verkets underlagsrapport om Barse-
bäcksverket publiceras separat (statens energiverk 1986:11).

En avveckling av den svenska kärnkraften innebär en genom-
gripande förändring av det svenska energisystemet. Det ligger
därför i sakens natur att en mer generellt hållen utredning, som
vår. inte kan tjäna som ensamt underlag för mer konkreta avveck-
lingsplaner, oavsett om tidshorisonten är år 2010 eller tidigare.
Då kärnkraftens slutdatum fastställts, återstår den detaljerade
planeringen för avvecklingen.

Denna rapport innehåller en genomgång av de internationella
och inhemska bränslemarknaderna i syfte att belysa prisutveck-
lingen och möjligheterna till ökad tillförsel av olika bränslen i
samband med en avveckling. Vidare listas möjligheterna till ny
elproduktion. Olika kraftslag redovisas med kostnadsuppskatt-
ningar och möjlig utbyggnadstakt. En genomgång sker även av de
nya tekniker som är på introduktionsstadiet. Efterfrågans utveck-
ling inom industrin och hushållssektorn analyseras vid representa-
tivt olika avvecklingsförlopp.

Konsistenta el- och energibalanser med ny elproduktionskapa-
citet, förväntade elpriser och den efterfrågeutveckling som dessa
ger presenteras i rapporten. I samband härmed diskuterades ock-
så statens möjligheter att styra utvecklingen. Ett kapitel ägnas åt
effekterna på samhällsekonomin.

Arbetet med rapporten har berört större delen av verkets per-
sonal.

En arbetsgrupp bestående av Hans Rode, Karl-Axel Edin,
Tord Eng, Lars Hydén, Åsa Sohlman och Anc*2rs Söderholm har
lett arbetet.

Huvudansvaret för kapitlen har fördelats så att Rode och Edin
svarat för sammanfattning. Eng för kapitel 3 och 9 (vad gäller ka-



pitel 9 tillsammans med Alf Carling, konjunkturinstitutet), Hy-
dén för kapitel 4 och 8 och Sohlman för kapitlen 5, 6 och 7.

Ett omfattande underlagsmaterial har tagits fram av konsulter,
företag och andra myndigheter. En lista över de underlagsrappor-
ter som publicerats i verkets rapportserie återfinns längre fram i
rapporten.
Utredningen har inte behandlats i verkets styrelse.
Stockholm i oktober 1986

Hans Rode
Generaldirektör

Karl-Axel Edin
Planeringschef
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1 FÖRTIDA AVVECKLING
AV KÄRNKRAFTEN I
SVERIGE

1.1 Inledning
Enligt nu gällande riksdagsbeslut ska kärnkraftsavvecklingen

vara avslutad år 2010. Strategin för avvecklingen är att regering
och riksdag år 1990 ska kunna lägga fast en plan för utvecklingen
av hushållning och alternativ energiproduktion. År 1995 ska rege-
ring och riksdag kunna fatta beslut om en omställningsplan som
konkret visar hur de olika reaktorerna ska fasas ut och ersättas
med ny teknik samt om den lag som ska reglera omställningen.
Vid slutet av 1990-talet ska omställningen inledas och sedan ge-
nomföras successivt.

Den fråga som energiverket analyserar i detta kapitel är följan-
de:

Om det skulle visa sig att drift av några eller alla svenska
kärnkraftverk innebär sådana risker att de måste tas ur drift, vilka
möjligheter finns det då att lägga ner dem på kortare eller längre
sikt? Och vilka blir de samhällsekonomiska och miljömässiga
konsekvenserna?

Avvecklingsalternativ
Den nu gällande avvecklingsplanen utgör jämiorelsenormen

för vår analys. Det fallet kallar vi fortsättningsvis referensalterna-
tivet. Mot detta ställs olika utformningar av en tidigareläggning av
kärnkraftsavvecklingen.

Främst redovisas konsekvenserna av en, vad vi kallar, snabb-
avveckling. Här antas några eller samtliga kärnkraftverk tas ur
drift inom loppet av 2 år. Största delen av anpassningsbördan
kommer då att falla pä elanvändningen eftersom ny produktions-
kapacitet inte hinner byggas i det tidsperspektivet. Vad som står
till buds på tillförselsidan är att utnyttja existerande vattenkraft,
mottrycksanläggningar, kraftvärmeverk och oljekondensverk
mer intensivt än för närvarande.

Sedan redovisas ett alternativ som innebär en avveckling som
inleds omedelbart men tillåts pågå under så pass lång tid att ny
produktionskapacitet hinner byggas för den del av kärnkraften
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som måste ersättas. Detta alternativ kallas för avveckling på tio år
eller avveckling till år 1997. Det avgörande här är inte själva årta-
let utan antagandet om att beslut om avvecklingen fattas nu men
att tid ges för utbyggnad av ny produktionskapacitet.

Vidare diskuteras ett fall där avvecklingen planeras och ge-
nomförs under perioden 1987 - 2(X)5. Med en sådan strategi får
industrin längre tid på sig för omställning. Vidare finns då flera
alternativa tekniker och bränslen att ersätta kärnkraften med.

Ingen avvecklingsplan
Energiverket vill betona att den utredning som gjorts inte är

en avvecklingsplan för kärnkraften. Om statsmakterna skulle be-
sluta att avveckla kärnkraften i förtid kommer det att fordras ett
omfattande och betydligt mer detaljerat arbete för att planera den
framtida el- och energiförsörjningen än vad som har varit möjligt
i föreliggande utredning. Verket har i grova drag beskrivit förut-
sättningarna för att ta kärnkraftreaktorerna ur drift och konsek-
venserna av några olika avvecklingsalternativ som underlag för
ett politiskt principbeslut.

För att mera exakt beskriva förutsättningarna fordras bl a in-
gående analyser av elförsörjningen i olika delar av landet med
hänsyn tagna till överföringskapaciteten i stamlinjenätet. Det in-
nebär att man måste göra mera detaljerade antaganden om när
var och en av de 12 reaktorerna ska tas ur drift. Vidare måste man
göra antaganden om vilken typ av nya kraftverk som SKa ersätta
kärnkraftverken och var de ska lokaliseras. Detta har inte varit
möjligt att göra i föreliggande utredning.

Konsekvenserna av de olika avvecklingsalternativen kan be-
skrivas endast mot bakgrund av vissa antaganden om omvärldens
utveckling. Viktiga faktorer i detta sammanhang är bränslepriser-
na och den ekonomiska utvecklingen. En annan betydelsefull för-
utsättning gäller miljörestriktionerna.

A nalysföt-utsättningar
En kärnkraftsavveckling förutsätter att elenergin används

mera effektivt och att el - t ex för uppvärmning - i viss utsträck-
ning ersätts med olja, naturgas, där sådan finns, ved och andra
bränslen. Hur mycket el som det är ekonomiskt rimligt att ersätta
beror på vad dessa ersättningsbränslen kostar. De nya kraftverk
som ska ersätta kärnkraftverken måste till viss del baseras på im-
porterade bränslen. Kostnaderna för avveckling av kärnkraften
kommer därför att bli beroende av hur priserna för kol, olja och
kanske även naturgas utvecklas. Dessa priser bestäms på de inter-
nationella energimarknaderna och kan inte mer än mycket margi-
nellt påverkas av Sverige.
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Som underlag för utredningen har energiverket gjort vissa be-
dömningar om hur bränslepriserna realt kommer att utvecklas.
För alla bränslen förutses en långsam prishöjning i förhållande till
den nuvarande nivån, som på grund av det senaste årets kraftiga
oljeprisras är låg jämfört med prisnivån under det senaste decen-
niet. Även priserna för inhemska bränslen, torv och ved, antas
öka. För oljepriset förutses en fortsatt låg prisnivå under resten
av seklet, med en svagt stigande trend. Kraftiga svängningar kring
den långsiktiga trenden kan inte uteslutas. Även priserna för kol
och naturgas antas komma att utvecklas i lugn takt. För naturga-
sen innebär en anpassning till den lägre oljeprisnivån att nya kon-
trakt förväntas slutas till lägre priser än tidigare. Prisnivån på våra
inhemska bränslen torde utvecklas i takt med kolpriset.

Förutsägelser om framtida energipriser är med nödvändighet
osäkra, det visar all erfarenhet. Det råder dock ganska stor enig-
het bland bedömare att oljepriserna på lång sikt kommer att öka
i förhållande till den nuvarande nivån. Osäkerheten gäller fram-
förallt när och hur snabbt oljepriserna kommer att öka. På grund
av oljans prisledande roll kommer priserna på kol och naturgas
också på längre sikt att öka.

Antaganden om de internationella energipriserna är en bety-
delsefull faktor när det gäller att beskriva möjligheter och
kostnader att avveckla kärnkraften. Generellt sett kan man säga
att avvecklingen blir lättare och billigare ju lägre bränslepriserna
är.

Ett annat antagande som har stor betydelse för resultatet gäller
den ekonomiska utvecklingen. Antagandena baseras på under-
lagsmaterial från den nu pågående långtidsutredningen, konjunk-
turinstitutet och statens industriverk. De innebär att industripro-
duktionen ökar med 2,7 procent per år fram till år 1997 och däref-
ter med 2,6 procent per år fram till år 2010.

Rent generellt kan man säga att den framtida elförbrukningen
ökar med ekonomisk tillväxt. Med en hög ekonomisk tillväxt
skulle man behöva bygga fler kraftverk som ersättning för kärn-
kraften än med en lägre. Därmed skulle också kostnaderna bli
högre, men samtidigt blir ju också det ekonomiska utrymmet att
betala för en kärnkraftsavveckling större. Det innebär att möjlig-
heterna och kostnaderna att genomföra en förtida avveckling av
kärnkraften inte blir så starkt beroende av antaganden om den
ekonomiska utvecklingen.

När man gör den här typen av analyser måste man också räkna
med vissa avkastningskrav på investeringar i t ex nya kraftverk
eller i elbesparande åtgärder. Energiverket har utgått från ett re-
alt avkastningskrav på sex procent per år. Det innebär att man får
en avkastning på kapital på sex procent efter att inflationen har
dragits bort.
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Energiverket har utgått frän att kraven ifråga om ulsläpp av
luftföroreningar från nya kondenskraftverk skärps. De övre grän-
serna antas vara 0.03 - 0.05 g svavel och 0.05 - 0.1 g kväveoxider
per megajoule bränsle. De lägre värdena motsvarar ungefär 250
respektive 400 ton per producerad TWh elenergi. För närvarande
gäller gränsvärdena 0.05 och 0.1 g för svavel respektive kväveox-
ider för kondenskraftverk. För mindre förbränningsanläggningar
kan utsläppen vara avsevärt högre.

Nu gällande krav på svuvelhalt i olja har antagits gälla, d v s
0.3 och 1 procent svavel för lätt respektive tung eldningsolja. I
rapporten diskuteras dock möjligheterna att använda lågsvavliga-
re olja. I kapitel Fredovisas miljökraven mer utförligt.

Energiverkets analysmetod
Analysen utgår från nuvarande samhällsorganisation, d v s att

staten styr på ett övergripande sätt via lagar, skatter, ekonomiska
transfereringar, information och från nu gällande arbets- och an-
svarsfördelning mellan stat. kommun, kraftindustrin och konsu-
menterna

Den meto ' som används för att beskriva utvecklingen på ener-
gimarknaden utgår från att kostnaderna för kärnkraftsavveckling-
en ska bli så låga som möjligt med vissa angivna restriktioner ifrå-
ga om miljöutsläpp av olika slag. Man kan säga att det är en "eko-
nomisk optimering". Metoden kan i princip tillämpas på vilka re-
striktioner på miljöutsläpp som helst. I rapporten diskuteras möj-
ligheterna till hårdare restriktioner.

När det gäller att i praktiken tillämpa denna metod för att göra
bedömningar om den framtida elförbrukningen varierar tillämp-
ningen mellan sektorer och delområden. För industrin görs exem-
pelvis en genomgäng bransch för bransch av möjligheterna att ef-
fektivisera elanvändningen och ersätta el med andra bränslen vid
de högre elpriserna. Här ägnas de mest energikrävande bran-
scherna störst uppmärksamhet. Inom sektorn bostäder, service
m m är det uppvärmningen som stär i centrum för intresset och
frågan gäller förutsättningarna för fastigheter med olika typer av
uppvärmningssystem och standard att göra lönsamma konverter-
ingar till andra bränslen och att spara energi. Möjligheterna att
effektivisera användningen av hushållsel och den s k driftelcn
som används i lokalerna uppskattas också.

Denna relativt detaljerade ekonomisk-tekniska bedömnings-
metod måste emellertid av olika skäl kompletteras med andra me-
toder. En teknisk genomgäng ger exempelvis ingen vägledning
om möjligheterna till anpassning i industrin via strukturföränd-
ringar. Den ger heller ingen bra uppfattning om trögheterna i an-
passningsprocessen och statistiken håller inte alltid för analyser
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nedbrutna på kategorier av olika ändamål för energianvändning-
en. Med den ekonomisk-tekniska metoden är det också som sagt
svårt att fånga de strukturförändringar som uppstår i samhället
då större förändringar i förutsättningarna för energiförsörjningen
uppstår som vid en oljeprischock eller en avveckling av kärnkraf-
ten. Då påverkas inkomstnivån i landet, produktionens tillväxt-
takt och fördelning på olika branscher liksom hushållens konsum-
tionsmönster. Dessa systemeffekter analyseras med andra meto-
der som också används för att kontrollera konsistensen i övriga
resultat.

Med dessa olika ansatser beskrivs således hur kärnkraftsav-
vecklingen kan gestalta sig. I denna utveckling finns dock inbyggt
effekter av trögheter och marknadsimperfektioner. Förutom in-
greppen mot kärnkraften och de skärpta miljökraven antas att
energipolitiken i övrigt inte förändras.

Nästa fråga blir då vad statsmakterna kan göra för att underlät-
ta anpassningen så att den blir så billig som möjligt. Är det bättre
med en lag som tvingar kraftföretagen att ta kärnkraften ur drift
eller en skatt på kärnkraften som lägger en ekonomisk press pä
dem att fortast möjligt ta kärnkraftverken ur drift? Behöver sta-
ten ingripa i prisbildningen för att sätta konsumenterna under
press att använda energi effektivare?

En anpassning av elpriset till marginalkostnader i elproduktio-
nen kan, om den tillämpas under en tid då produktionskostnader-
na stiger snabbt, få vissa negativa bieffekter som det också kan
finnas anledning för statsmakterna att mildra. Det handlar här
främst om skillnaderna i företagens och hushållens möjligheter att
på kort och lång sikt anpassa sig till stigande elpriser. Trögheter i
den kortsiktiga anpassningen kan resultera i arbetslöshet och re-
gionala obalanser liksom stora ekonomiska påfrestningar på de
hushåll som i utgångsläget använder mycket el. Statliga insatser
för att klara dessa omställningsproblem diskuteras därför också.

Andra analysmetoder
Det finns flera andra metoder som kan användas för att analy-

sera möjligheter och konsekvenser av en kärnkraftsavveckling.
En möjlighet är att genomföra en analys med restriktionen att im-
porten av energi inte får öka i samband med avvecklingen. En an-
nan att endast förnyelsebara energikällor får användas för att er-
sätta kärnkraften.

Man kan också ha som utgångspunkt att omställningen av el-
marknaden fördelas på visst sätt, t ex att industrin skyddas från
effekterna av en förtida avveckling. Några sådana alternativ ifrå-
ga om var omställningen ska ske diskuteras i avsnitt 1.4.

I en av statens energiverks underlagsrapporter (1986R.16)
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presenterar professor Olof Eriksson en uvvecklingsstrategi som
bl a utgår från ett aktörsperspektiv. Det blir därmed viktigare att
arbeta med attityder och roller ån med priset på elektrisk kraft.

1.2 Alternativen till kärnkraft
Ser man till internationella förhållanden kan man konstatera

att de största kraftslagen i världen i tur och ordning är kolkraft,
kärnkraft, vattenkraft, oljekraft och naturgasbaserad elproduk-
tion. Tillsammans svarar dessa kraftslag för mer än 90 procent av
industriländernas elproduktion.

Det som är viktigt för möjligheterna att ersätta kärnkraften i
de olika avvecklingsalternativen med annan kraftproduktion är
kostnaderna och hur lång tid det tar att bygga nya kraftverk. I
kostnaderna ingår då även merkostnaderna för att t ex rena rök-
gaserna så att miljökraven tillgodoses.

Vattenkraft
Det finns en potential för utbyggnad av vattenkraft, som från

rent ekonomisk synpunkt är det billigaste alternativet. Vatten-
kraften producerar för närvarande ca 63 TWh per år. vid normal
nederbörd, vilket är ungefär hälften av den totala elproduktionen
i Sverige. Riksdagsbeslut medger ytterligare utbyggnad om ca
3 TWh.

Vattenkraften skulle kunna byggas ut med ytterligare 20 -
25 TWh i årsproduktion, d v s ca en tredjedel av vad kärnkraften
för närvarande ger. Det förutsätter dock att alla de återstående
outbyggda fyra huvudälvarna utnyttjas plus en stor del av de out-
nyttjade fallen i övriga älvar. Enligt den föreslagna nya naturre-
surslagen gäller emellertid utbyggnadsförbud för den allra största
delen av denna återstående vattenkraftpotential.

En större vattenkraftutbyggnad tar lång tid. Om man ser till
referensalternativet med avveckling av kärnkraften till år 2010
finns tekniska möjligheter att bygga ut hela den återstående vat-
tenkraftpotentialen. Det avgörande är här politiska beslut om
tillåtlighet.

Möjligheterna att genomföra en större vattenkraftutbyggnad
inom 10 år för att ersät . en del kärnkraft om den skulle avvecklas
till år 1997 är betydligt mera begränsade. Förutsatt att naturre-
surslagen ändras skulle med nuvarande tidsutdräkt för prövnings-
förfarandet i vattendomstol, projektering och för byggande högst
ca 3 - 5 TWh ny vattenkraft kunna vara i drift år 1997. Här svarar
prövningsförfarandet emellertid för en relativt stor del av tidsut-
dräkten och det finns därför möjlighet för statsmakterna att ge-
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nom särskilda åtgärder forcera tram en något större vattenkraft-
utbyggnad.

När det gäller kostnaderna för ny vattenkraft kan man räkna
med runt 20 öre per kWh. Huvuddelen av kostnaderna avser in-
vesteringar som är beräknade utifrån ett realt avkastningskrav pä
6 procent per är. Man räknar med att en vattenkraftutbyggnad
för en årsproduktion av 1 TWh kostar 2 - 3 miljarder kronor i in-
vesteringar. Värdet av förstörd miljö och hälsa har da inte inräk-
nats.

Kol
Kolkraft svarar idag för ca 45 procent av industriländernas el-

produktion. I Danmark baseras exempelvis elproduktionen till
över 95 procent på kolkraft. Med nu radande bränslepriser och
kostnader för att bygga nya kraftverk är kolkraft det frän ekono-
misk synpunkt billigaste alternativet efter vattenkraft. Detta gäl-
ler även för tiden fram till är 2010 med energiverkets bedömning
av den framtida prisutvecklingen.

Kolpriset har antagits öka frän dagens nivå pa ca 40 dollar
(ca 300 kr) per ton til! ca 60 och SO dollar ar 1997 respektive ar
2010. Dessa antaganden har valts konservativt, d v s för att spegla
en för kolkraften negativ utveckling.

Det som kan bli av betydelse i Sverige inom den nu aktuella
tidsperioden är tvä tekniker för kolbaserad elproduktion. Den
ena är s k kondensproduktion, som är den helt dominerande i
världen. Det innebär att kraftverket enbart levererar elkraft. Den
värmeutveckling som är oundviklig vid bränslebaserad elproduk-
tion spills bort. Ca 40 procent av energiinnehållet i bränslet blir
elkraft medan resten blir spillvärme. Sverige har idag inget större
kolkondenskraftverk.

Den andra tekniken är s k mottryck och innebär att kraftverket
är byggt för att leverera både elkraft och värme i form av hetvat-
ten eller ånga. Här utnyttjas ca 80 procent av energiinnehållet i
bränslet. Mottryckstekniken kan emellertid bara utnyttjas där det
finns behov av stora mängder hetvatten eller ånga i fjärrvärme-
verk och processindustri. Den nuvarande produktionskapaciteten
i kolbaserat mottryck i Sverige är ca 2 TWh elenergi per år.

Utbyggnadsmöjligheter
När det gäller mottryckskraft är utbyggnadsmöjligheterna re-

lativt begränsade bade på kort och lång sikt, beroende på att stör-
re delen av de större fiärrvärmeverken och processindustrierna
redan har byggt ut mottrycket nära sin fulla potential. Någon stör-
re expansion av fjärrvärmen eller processindustrin förutses heller
inte.
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Till år 1997 skulle troligen 2 - 3 TWh mottryck huvudsakligen
baserat på kol kunna byggas ut. Till största delen blir det i anslut-
ning till fjärrvärme. Till år 2010 skulle ytterligare några TWh kun-
na komina till.

När det gäller kolkondenskraftverk finns ingen motsvarande
begränsning av utbyggnadsmöjligheterna. Tidsaspekten är emel-
lertid viktig eftersom det tar lång tid att bygga nya stora kolkraft-
verk. Ifråga om referensalternativet med kärnkraftsavveckling till
år 2010 finns gott om tid. men en forcerad avveckling inom tio år
innebär att det kan bli svårt att få fram tillräcklig ersättningskapa-
citet. Energiverket bedömer emellertid att det med särskilda in-
satser skulle vara möjligt att ha i drift ca 30 TWh kolkondens till
år 1997 om beslut tas år 1987.

Kostnader
Med de antaganden om kolpriset som energiverket gjort skulle

kostnaden för elproduktion i kolkondensverk bli omkring 35 öre
per kWh inklusive kostnader för rening av utsläpp. Härav är drygt
60 procent kostnaden för kol och andra röriiga kostnader och res-
ten fasta kostnader. För kolmottryck skulle kostnaden bli 25 -
30 öre per kWh. Investeringskostnaden för kolkraft är ungefär
1 miljard kr för varje årsproducerad TWh. Att bygga ut kolkraft
för en årlig produktion på t ex 20 TWh skulle alltså kosta ca 20
miljarder kr i investeringar.

Kol och miljö
Luftföroreningar är en av de avgörande faktorerna för möjlig-

heten och lämpligheten att bygga ut kolkraft. Energiverket har
gjort en noggrann genomgång av teknik och kostnader för att
minska utsläppen av förorenande ämnen från kolkraftverk,
friimst svavel- och kvävedioxider. Slutsatsen är att det med idag
tillgänglig och beprövad teknik är möjligt att begränsa utsläppen
av svavel till 0.03 - 0.05 g per MJ bränsle. Nuvarande gränsvärde
för koleldade mottrycksverk är 0.1 g.

Gränsvärdet 0,03 g innebär att svavelutsläppen från kolkraft-
verk skulle bli ca 250 ton per producerad TWh elkraft, eller totalt
5 tusen ton om man tänker sig en kolkraftproduktion på 20 TWh
per år. De sammanlagda utsläppen av svavel i Sverige är för när-
varande ca 120 tusen ton, varav merparten kommer från oljeeld-
ning. Energiverket har i sina kostnadsberäkningar utgått från att
nya kolkondensverk utrustats med sådan rökgasrening att gräns-
värdet 0,03 g svavel kan uppfyllas som besiktningsservice. Detta
innebär att gränsvärdet skall innehållas enligt de tekniska specifi-
kationerna. Huruvida svavelgränsen kan innehållas vid normal
drift är svårt att ha en uppfattning om, eftersom drifterfarenheter
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saknas vid sä härda krav som det här är fråga om.
Det är vissa skillnader mellan mottrycksverk och kondensverk.

Utsläppen av svavel blir med de antaganden som gjorts ungefär
lika om man räknar i förhällande till producerad mängd nyttig
energi. I ett kondenskraftverk gar ju en stor del energi frän bräns-
let till spillo. Å andra sidan renas rökgaserna mera effektivt i kon-
denskraftverk. För mottryckskraftverket är man emellertid läst
till lokalisering i anslutning till ett fjärrvärmeverk eller industri
vilket kan vara till miljömässig nackdel. För kondensverken är
valfriheten ifräga om lokalisering större och man kan förlägga
dem till platser där effekterna av svavelutsläpp tär mindre skadli-
ga effekter.

När det gäller utsläpp av kväveoxider är det större osäkerhet
om hur långt man kan begränsa utsläppen med nu tillgänglig tek-
nik. Energiverket räknar med att utsläppen kan hällas under 0.1 g
kvävedioxid per MJ bränsle genom att utnyttja katalytisk rökgas-
rening. Utsläppen motsvarar ca 400 ton per producerad TWh el-
energi.

Ny kolteknik
Efter de kraftiga prisökningarna pä olja under 1970-talet och i

takt med att insikten om miljöproblemen i samband med förbrän-
ning har ökat har stora insatser gjorts för att utveckla ny eller bätt-
re teknik för eldning med kol och andra fasta bränslen. Flera olika
metoder har utvecklats eller är under utveckling.

En sådan är kolförgasning. Tillämpad pä elproduktion innebär
tekniken att kolet försi omvandlas till gas som sedan förbränns.
Efter förbränning kan rökgaserna ledas genom en turbin som ger
ett extra tillskott av elkraft. Fördelen med denna teknik är bl a att
utsläppen av svavel och andra föroreningar kan bli mycket små.
eftersom den allra största delen av föroreningarna blir kvar vid
förgasningen. Med den extra rökgasturbinen kan också elproduk-
tionen bli högre i förhållande till den mängd bränsle som utnytt-
jas. Men det är miljöfördelen som är mest intressant. Med denna
teknik kan t ex utsläppen av svavel begränsas till under 0.03 g.
Även u'slappen av kväveoxider blir lägre än vid konventionell
förbränning av kol.

Ännu så länge finns emellertid tekniken bara i försöksanlägg-
ningar men utsikterna är goda att den ska bli kommersiellt till-
gänglig i Sverige inom en tioårsperiod.

En annan teknik för kolförbränning är den s k PFBC-teknikcn
som innebär att kol förbränns i en virvelbädd under högt tryck.
Även här kan en extra turbin sättas in för rökgaserna för att öka
eluttaget. ASEA-STAL är ett av de företag som kommit längst i
utvecklingen av denna teknik. Utsläppen av svavel kan med den-
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na teknik begränsas ii!! under 0.03 g. Även utsläppen av kväveox-
ider blir lägre än vid konventionell förbränning av kol.

En anläggning är projekterad i Stockholm (Vårtan) men
huvudsakligen avsedd för värmeproduktion. Tvä utländska an-
läggningar är kontrakterade.

PFBC-tekniken är emellertid enligt energiverkets bedömning
ännu inte tillräckligt prövad för att man under de närmaste aren
ska kunna satsa pa att bygga storskaliga elproduktionsanläggning-
ar. Inom en femårsperiod kommer man emellertid att ha fått så-
dana erfarenheter av tekniken att man kan fatta beslut om fullska-
liga reguijära produktionsanläggningar.

Olja
Energiverket räknar med att oljepriserna kommer att öka frän

nuvarande laga nivå under resten av 19N0-talet och under 1990-
talet. Fran dagens nivå pa ca 16 dollar per fat antas räoljepriset
öka till något över 20 dollar ar 1997 och ca 25 dollar ar 2010. Osä-
kerheten är emellertid stor vilket illustreras av det senaste årets
oväntat kraftiga oljeprisfall.

För närvarande finns en produktionskapacitet på knappt
20 TWh i oljekondenskraftvcrk. Denna kapacitet behövs delvis
för att klara elförsörjningen vid s k torrar då nederbörden är låg
och vattenkraftproduktionen därför är mindre än normalt. Mel-
lan 5 och 10 TWh skulle emellertid kunna användas mera regul-
järt i kraftförsörjningen. Vid en eventuellt forcerad avveckling av
kärnkraften till ar 1997 skulle en del av den bortfallande kärnkraf-
ten kunna ersättas pä det sättet.

Med nuvarande oljepriser skulle frän ekonomisk synpunkt en
utbyggnad av oljekraftverk som ersättning för kärnkraften vara
det efter vattenkraft och kolkraft billigaste alternativet. Med den
förutsedda ökningen av oljepriserna kan emellertid någon ytterli-
gare utbyggnad av oljekraftverk knappast bli aktuell, varken i re-
ferensalternativct med avveckling till år 2010 eller vid en forcerad
avveckling. Oljekraft bedöms fortfarande vara dyrare än kolkraft
på 1990-talet och framåt utan att erbjuda några miljöfördelar
gentemot kol.

Man kan räkna med att en del av den elenergi som används för
uppvärmning kommer att ersättas med olja både i referensalter-
nativet och vid en forcerad kärnkraftsavveckling. Olja kommer
att vara ett konkurrenskraftigt bränsle för uppvärmning även un-
der de närmaste decennierna.

Sammantaget innebär detta att olja skulle kunna ersätta en del
av kärnkraften vid en forcerad avveckling till år 1997. dels genom
att den oljcbaserade elproduktionen ökar och dels genom att el
ersätts med olja i en del av den nuvarande elvärmcn.
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Olja och oljeprodukter svarar idag tor den dominerande delen
av utsläppen av svavel och kväveoxider. Den största delen av kvä-
veoxiderna kommer emellertid frän biltrafiken och berörs alltså
inte av frågan om kärnkraftavveckling.

Eftersom en påskyndad kärnkraftavveckling innebär en högre
oljeförbrukning än i referensfallet skulle också utsläppen av sva-
vel och kväveoxider öka. Energiverket har i sina beräkningar ut-
gätt frän att de befintliga oljekondenskraftverken utrustas med
rökgasrening om de ska utnyttjas reguljärt vid en forcerad kärn-
kraftavveckling.

Dessutom finns oberoende av karnkraftfrägan möjlighet att fa
ned svavelutsläppen frän oljeeldning genom att använda lägsvav-
lig olja.

\aturgus
Naturgasbaserad elproduktion för baslast förekommer i viss

omfattning i världen. Nederländerna har t ex under 1980-talet till
50 procent baserat sin elproduktion pä naturgas. Men som regel
är andelen internationellt sett liten, beroende pä att naturgaspri-
set har varit för högt för att gasen ska kunna konkurrera med kol
för elproduktion.

För svensk del finns möjlighet till import av naturgas frän Dan-
mark via den nuvarande ledningen, frän Norge och frän Sovjet-
unionen. 1 Norge finns planer pa att bygga ut Haltenbanken utan-
för Trondheim för gasutvinning. Årsproduktionen skulle bli
100 TWh under sammanlagt 30 ar.

Genom att utnyttja ledig kapacitet i ledningen frän Danmark
skulle det vara möjligt att producera 5 - 7 TWh elenergi. Nuva-
rande pris pä dansk gas är emellertid för högt för att den ska kun-
na användas för elproduktion. Ytterligare gasbaserad elproduk-
tion förutsätter att man bygger nya gasledningar. Det innebär att
beslut om en utbyggnad av naturgas måste föregas av förhandling-
ar och långsiktiga avtal med tilltänkta leverantörer.

För att naturgas ska kunna konkurrera med kol för elproduk-
tion får gaspriset inte vara mera än 50 procent högre än kolpriset
räknat per energiinnehåll. Priset på dansk gas är för närvarande
ca dubbelt så högt som kolpriset. Under 1980-talet har import-
priserna på gas i Västeuropa i genomsnitt legat 80-100 procent
över importpriset på kol. De lägre oljepriserna medför nu lägre
priser i de kontrakt som sluts.

Naturgas är i det närmaste fritt från svavel. Däremot bildas
kväveoxider vid förbränningen varför det blir nödvändigt att re-
ducera kväveoxiderna i rökgaserna om man ska uppnå det upp-
ställda gränsvärdet 0,1 g per megajoule bränsle.
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I imikrufi
Sedan några är finns smä vindkraftverk i storleksklassen KM)

kW pä marknaden. Flera tusen är i drift runt om i världen, till stor
del som en följd av statliga subventioner. I Sverige räknar man
med att smä vindkraftverk i storleksklassen 200 kW kan byggas
till en kostnad av 30 - 40 öre per kWh. Några bedömare menar
att kostnaderna är lägre. De högre elpriser som följer av en
kärnkraftsavveckling leder till att de ekonomiska förutsättningar-
na för vindkraft förbättras avsevärt. Även med ett stort antal verk
blir dock det totala bidraget till kraftförsörjningen litet.

För att vindkraften ska kunna få någon större betydelse för
kraftförsörjningen fordras större kraftverk på något eller några
MW. bi a för att effektivt kunna utnyttja de begränsade landom-
råden där det blåser mycket. De tvä vindkraftverk i den storleks-
klassen som vi har i Sverige har i stort sett fungerat bra. Den
tekniska konstruktionen innebär emellertid att kostnaderna för
närvarande är för höga för att vindkraft ska kunna konkurrera.
Utvecklingsarbetet är därför inriktat på att utveckla enklare
konstruktioner av vindkraftverk i storleken 1 MW och uppåt som
kan få ned kostnaderna och skapa en bas för serietillverkning

Någon större vindkraftutbyggnad kan därför inte bli aktuell för
att ersätta kärnkraft vid en avveckling till år 1997. I ett längre
perspektiv är det emellertid möjligt att ekonomin och tekniken
förbättras sa att en utbyggnad av större vindkraftverk blir lönsam.

Torv
På Irland och i Finland finns torvbaserad elproduktion.

Finland, som ännu så länge enbart har torvbaserad elproduktion i
kraftvärmeverk, palnerar för närvarande ett torvkondenskraft-
verk på ca 1 TWh i årsproduktion.

Energiverket har utrett förutsättningarna för torveldade kon-
denskraftverk i Sverige. Vi har räknat på kraftverk med en års-
produktion på 0.6 TWh förlagt nära en större torvmosse i Norr-
lands inland. Med hänsyn till byggtider för kraftverk och den tid
det tar att bereda för torvbrytning skulle det vara möjligt att inom
10 ar uppföra sådana torvkraftverk och ta dem i drift. Varje kraft-
verk skulle kräva att en yta motsvarande 4 x 10 km är under bryt-
ning. Fyndigheter med tillräcklig brytvolym inom sammanhäng-
ande områden begränsar uttaget för elproduktion till ca S TWh
bränsle per år. Naturskyddssynpunkter och ekonomiska hänsyn
sätter dock praktiska gränser för möjligheterna.

För att uppfylla de angivna miljökraven behövs rökgasrening
bade för svavel och kväveoxider. Kostnader för elproduktionen
inklusive inmatning pä nätet skulle enligt expertgruppens beräk-
ningar bli ca 50 öre per kWh. Slutsatsen är alltså att det från tek-



nisk synpunkt skulle vara möjligt att bygga en viss mängd ton-
kraftverk vid en kärnkraftsavveckling men att produktionskost-
naderna blir höga. högre än både för kol- och oljekraft.

Flis
På motsvarande sätt konstaterar energiverket att det från tek-

nisk synpunkt skulle vara möjligt att bygga ett antal fliseldade
kondenskraftverk vid en avveckling av kärnkraften till år 1997.
Tillgången på flis är begränsad så att den inte räcker till mer än
en elproduktion på 2 - 4 TWh per år. Liksom för torv blir produk-
tionskostnaderna höga. 50 - 60 öre per kWh.

Energiskog
Energiskog innebär att man specialodlar träd för bränsleända-

mål. Ännu finns bara försöksodlingar varför de tekniska och eko-
nomiska erfarenheterna är begränsade. Enligt energiverkets
uppskattningar skulle man i energiskogsodlingar kunna produce-
ra bränsle till ett pris som i elproduktion skulle ge en produktions-
kostnad på ca 50 öre per kWh. Odlingstekniken är emellertid allt-
för oprövad för att någon större utbyggnad av energiskogsbaserad
reguljär elproduktion ska kunna bli aktuell om kärnkraften av-
vecklas till år 1997. Däremot kan det bli en möjlighet i ett längre
tidsperspektiv. Kostnadsbilden är dock sådan att detta bränsle
främst är inriktat på värme- och kraft värmemarknaden.

Ny teknik
Utöver de här redovisade teknikerna och bränslena för elpro-

duktion finns andra som är under utveckling.

Småskalig kraftvärme
Den pågående utvecklingen av ny teknik för småskalig kraft-

värme kan leda till att kraftvärmeanläggningar med effekter
mindre än 25 MWC för anslutning i fjärrvärmesystem och större
värmecentraler kan bli ekonomiskt konkurrenskraftiga. Tekni-
kens konkurrenskraft beror till stor del på möjligheterna till serie-
produktion av anläggningar.

Det totala värmeunderlaget som teoretiskt skall kunna tas i an-
språk under 1990-talet för samproduktion av elenergi och värme
i små anläggningar har uppskattats till ca 14 TWhv/år i mindre
fjärrvärmenät, större värmecentraler och inom sågverksindust-
rin. En teoretisk elproduktionspotential anges till 4 TWhc/år med
utnyttjande av teknik som kan introduceras under 1990-talet.



Förgasning av inhemska bränslen
Förgasning av fasta inhemska bränslen kan bli av intresse för

kraftvärmeproduktion. Tekniken för kraftvärmeanläggningar ba-
serade på förgasning och förbränningsmotorer finns provad men
är ännu inte kommersiellt tillgänglig. I Sverige finns redan kom-
mersiella förgasare som försörjer pannor med bränngas.

Kraftvärmeverk baserade pä förgasningsteknik kan uppföras
för ett mycket brett effektintervall (10 kWc-100 MWC). Det ger
också möjligheter att producera avsevärt mer elenergi för ett gi-
vet värmeunderlag än vad ångturbintekniken kan göra. Tekniken
används i t ex mindre fjärrvärmenät, större och mindre värme-
centraler, industrins uppvärmning samt sågverk.

De ekonomiska bedömningarna som i dag kan göras för kraft-
värmesystem med förgasare är osäkra. Fa sikt kan förbrännings-
motorer med fastbränsleförgasning i området 5 - 15 MW komma
att bli ekonomiskt konkurrenskraftiga gentemot fastbränsleelda-
de ångturbinanläggningar i motsvarande storlek.

Bränsleceller
Bränslecelltekniken möjliggör direkt omvandling av kemiskt

bunden energi till elektrisk energi. De olika system som utnyttjas
bygger samtliga på att vätgas och syrgas vid förening avger energi.
Naturgas och luft är insatsvaror. Kolförgasning kan pä sikt bli ett
sätt att framställa bränsle för bränsleceller.

Ett omfattande utvecklingsarbete och prov i demonstrations-
anläggningar pågår i flera länder. Det är dock för tidigt att nu
uppskatta kostnaden för reguljära elproduktionsanläggningar ba-
serade på bränsleceller.

Vågkraft
Vågkraft för svenska förhållanden har studerats relativt detalj-

erat. Den teoretiska potentialen för vågenergi längs de svenska
kusterna är låg. 1 - 2 TWh per år. Potential och kostnadsbild gör
att vågkraft vid svensk kust för närvarande bedöms inte få någon
betydelse. Visst intresse för vågkraft finns i Norge där f n två de-
monstrationsanläggningar provas.

Alternativen till kärnkraft - sammanfattning
Sammanfattningsvis kan man allså säga att alternativen till

kärnkraft som läget är för närvarande är vattenkraft upp till
20 TWh, kolkraft med konventionell förbränning men med långt
driven toknik för rening av svavel och kväveoxider, oljekraft och
kraftverk drivna med naturgas. Ordningen mellan dessa kraftshig
motsvarar i stort sett den kostnadsmässiga rangordningen med
vattenkraften som billigaste alternativet. Därtill kommer kraft-
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verk eldade med torv eller ved som ligger pä en högre kostnadsni-
vå än kol. För ved tillkommer också den restriktionen att de voly-
mer som är tillgängliga för elproduktion är begränsade.

För alla dessa tekniker och bränslen för kraftproduktion finns
internationellt omfattande driftcrfarenhet. Man vet att tekniken
fungerar, att risken för driftavbrott är acceptabelt liten och man
kan med förhållandevis stor precision förutse vad det kostar att
bygga nya anläggningar.

Till dessa tekniker ska så läggas olika tekniker som är under
utveckling- t ex kolkraftverk med kolförgasning. ASEA-STALs
s k PFBC. vindkraft och elproduktion baserad på energiskog. De
här teknikerna är i ett långt framskridet utvecklingsskede där tek-
niken testas i prototyp- eller demonstrationsanläggningar. Under
de närmaste 5 - 10 aren förväntas man ha fatt tillräckliga prak-
tiska drifterfarenheter för att kunna avgöra om de uppfyllei de
krav på driftsäkerhet och kostnader som man ställer pa reguljära
elproduktionsanläggningar.

Utöver den här gruppen finns teknik för elproduktion som be-
finner sig i ett ännu tidigare utvecklingsskede t ex bränsleceller
och solkraft.

Kostnaderna för elproduktion i olika typer av kraftverk beräk-
nas av energiverket till ungefär följande (tabell 1.1):

Tabell 1.1

vattenkraft upp till l> I \Vh
kraftvärme
kolkraft
sma vindkraftverk
oljekraft
torvkraft
vedkraftverk
gas (H-15 öre kWh gas)

IS ore per kWh
23-36

34
30-40

40
50
51)

30-45

När det gäller naturgasbaserad elproduktion blir kostnaden
beroende av det gaspris som man kan förhandla sig fram till. För
teknik som fortfarande ej är prövad i full skala har energiverket
inte ansett det vara meningsfullt att redovisa kostnadsuppskatt-
ningar.

Liten valfrihet på kort sikt
Elförsörjningen har en central betydelse för stora delar av sam-

hällsmaskineriet. När kärnkraften, som ju svarar för ungefär hälf-
ten av elproduktionen, ska ersättas ställs därför stora krav pa
driftsäkerheten i de nya kraftverken. Skulle det visa sig att den
nya generationen kraftverk inte kan klara den planerade elpro-
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auktionen kan man få stora kostnader på grund av elbrist och risk
för driftinskränkningar i industrin. Eftersom det tar lång tid att
bygga nya kraftverk tar det också lång tid att komma till rätta med
en sådan situation.

Det innebär att det finns begrä isat utrymme för att vid beslut
om att bygga nya kraftverk som ersättning för kärnkraftverken
pröva ny teknik. Det finns här en avgörande skillnad mellan refe-
rensalternativet med avveckling till år 2010 och en forcerad av-
veckling. Om man skulle genomföra en kärnkraftsavveckling till
år 1997 måste man i stort sett omedelbart besluta om vilka kraft-
verk som ska byggas för att snarast komma igång med planeringen
och byggandet.

De typer av kraftverk som kan komma ifråga i en sådan situa-
tion är begränsade - i stort sett bara en mindre potential kraftvär-
me, konventionell kolkraft och en mindre mängd vattenkraft. En
större utbyggnad av naturgasbaserad elproduktion förutsätter
förhandlingar om inköp av stora kvantiteter naturgas till Sverige
och stora investeringar i gasutvinning och transport. Naturgas kan
därför knappast bli ett alternativ vid en avveckling till år 1997.
På grund av osäkerheten om det framtida oljepriset innebär en
omfattande utbyggnad av oljekraft alltför stora ekonomiska ris-
ker.

Om kärnkraftsavvecklingen genomförs under perioden 2000 -
2010 öppnar sig fler alternativ i de tekniker som nu befinner sig i
ett framskridet utvecklingsskede t ex de olika nya teknikerna för
miljövänlig kolförbränning och vindkraft. Eftersom man får
ytterligare flera år på sig innan man definitivt måste bestämma sig
för vilka typer av kraftverk som ska ersätta kärnkraften finns
möjligheter att aktivt verka för att öppna nya alternativ. Man kan
uppföra försöksanläggningar för att pröva de nya teknikerna och
skaffa sig de erfarenheter som fordras för att de ska kunna
utnyttjas för reguljär kraftproduktion.

1.3 Snabbavveckling

1.3.1 Avveckling av alla reaktorer inom ett
parar

Vilka möjligheter finns att avveckla all kärnkraft inom loppet
av ett eller ett par år?



Hur mycket el kan vi producera utan kärnkraft?
För närvarande svarar vattenkraft och kärnkraft vardera for ca

hälften av elproduktionen i Sverige. Därutöver finns viss ytterli-
gare produktionskapacitet enligt tabell 1.2.

Tabell 1.2

Dagens kraftsystem

Kraftslag rörlig kostnad beräknad pruduk- kapacitet
öre/kWh inkl tion 1986 1986
skatt TWh per år TWh per ar

vattenkraft
kärnkraft
mottryck och kraftvärme
summa baskraft
- exklusive kärnkraft

oljekondens
gasturbiner

Summa alla kraftslag
- exklusive kärnkraft

1
6
6-15

16-22
48

63
61
6

130
69

1
0

131
70

63
61
10

134
73

20
5

159
98

För vattenkraften varierar kapaciteten med 20 procent uppåt
och nedåt beroende på nederbörden. Oljekondensverken och
gasturbinerna är i dagens kraftsystem i första hand avsedda att an-
vändas vid torrår och vid tillfälliga driftsavbrott i baskraftverken.

I tabell 1.2 anges ungefärliga rörliga kostnader (bränsle och
drift) för de olika kraftslagen. Det framgår att det är dyrt att pro-
ducera el i oljekondensverken och framförallt i gasturbinerna,
jämfört med vatten-, kärn- och kraftvärmeverken. I första hand
utnyttjar man därför de senare medan oljekondens och gasturbi-
ner normalt bara ska användas under korta tider på året. Av kost-
nadsuppgifterna framgår också att om elförbrukningen ökar utan
att man bygger nya kraftverk ökar produktionskostnaderna för el
snabbt. Samma sak gäller om man skulle ta något eller några
kärnkraftverk ur drift eftersom det leder till att man måste utnytt-
ja mera av de dyrare kraftverken.

Den totala produktionskapaciteten utan kärnkraft är ca
100 TWh per år. I praktiken måste en del av oljekondensverken
och gasturbinerna hållas i reserv i händelse av driftavbrott eller
störningar i kraftöverföringen. Den reellt tillgängliga produk-
tionskapaciteten är därför ca 90 - 95 TWh per år utan kärnkraft.

På ett par års sikt finns inte möjlighet att bygga nya kraftverk
som skulle ge något nämnvärt ytterligare kapacitetstillskott. El-
förbrukningen skulle alltså behöva begränsas till 90-95 TWh per
år.
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Hur mycket elenergi kan vi snabbt avvara?
Användningen av elenergi beräknas för år 1986 fördela sig på

olika områden enligt tabell 1.3 i TWh per år.

Tabell 1.3

industri 47
transporter 3
hushall - service 63

därav
- elvärme 25
- övrigt 38

fjärrvärme 5
- därav stora elpannor 2

överföringsförluster 11
Summa 12l>

För att fä ner elförbrukningen till vad vi kan producera utan
kärnkraft krävs alltså att elanvändningen minskar med 35 -
40 TWh jämfört med nuvarande nivå.

De stora elpannorna kan utan vidare kopplas bort genom att
man använder befintliga oljepannor.

En del av de idag elvärmda fastigheterna med s k kombisystem
kan snabbt byta från el till annan energi. Andra kan till relativt
låg kostnad ställa om sitt värmesystem till annan uppvärmning än
elvärme. Totalt skulle ungefär 6 TWh elvärme kunna bytas ut på
det sättet. För större delen av den resterande elvärmen krävs om-
byggnader eller nyinstallationer för att byta till annan uppvärm-
ning.

För industrin kan stora nedskärningar i elförbrukningen bara
göras genom att tillverkningen i vissa industrier läggs ner.

För att få ned förbrukningen till 90-95 TWh krävs att större de-
len av elvärme ersätts med annan värme, att de mest elkrävande
industrierna lägger ner driften och att övriga hushåll och företag
drar ned sin elförbrukning med runt 15 - 20 procent.

Ekonomiska konsek venser
Som framgår av avsnitt 1.6 är de ekonomiska konsekvenserna

av en snabbavveckling allvarliga. Detta hänger samman med att
industrins och hushållens förmåga att anpassa sig till högre elpri-
ser är direkt avhängig den tid som står till buds. Särskilt för indust-
rin innebär en kort förvarningstid helt andra omställningskostna-
der än en avveckling exempelvis under en tioårsperiod.

Det har inte varit möjligt att på något rimligt sätt kvantifiera
kostnaderna av en snabbavveckling i förhållande till referensut-
vecklingen eller till en avveckling under en tioårsperiod. De mest
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betydande skillnaderna i förhallande till tioarsavvecklingen för-
väntas vara:

högre elproduktionskostnader
en mer svårstyrd ekonomi
en osäker förväntningsbild inom industrin
företagsnedläggelser
lägre tillväxt inom industrin
en ineffektiv strukturutveckling
betydande inkomstomfördelningar mellan hushällen
ökad regional obalans
högre arbetslöshet.

1.3.2 Avveckling av några reaktorer inom
ett par år

I dagsläget finns som nämnts ovan en del s k kombinationssys-
tem för uppvärmning där man kan använda bäde el och olja eller
annat bränsle. Totalt är elförbrukningen i den typen av elvärme
ca 6 TWh per ar. Vidare finns viss outnyttjad kapacitet i kraftpro-
duktionen framförallt i oljekondenskraftverk men även i kraft-
värmeverk. Den uppgår för närvarande totalt till ca 20 TWh. var-
av dock en del är avsedd hällas i reserv för den händelse vatten-
kraftproduktionen är lag eller andra kraftverk råkar ut för fel.

Begränsningar i överföringskapacitet mellan olika delar av lan-
det innebär emellertid restriktioner som är olika för vart och ett
av kärnkraftverken. En komplikation är ocksä att överföringska-
paciteten från övre Norrland till mellersta och södra Sverige är
begränsad under de kommande åren pä grund av ombyggnad av
ledningar. Energiverket har inte haft möjlighet att närmare utre-
da hur förhållandena ifråga om överföringskapacitet påverkar
möjligheterna att ta olika reaktorer ur drift med undantag för
Ba/sebäcksverket.

I den nu gällande långsiktiga planeringen av elförsörjningen
räknar man med en viss övergång från elvärme till oljevärme och
med att den idag outnyttjade elproduktionskapaciteten till viss
del ska användas i framtiden. Pa det sättet finns det utrymme för
att tillgodose den förväntade elförbrukningen i industrin och i
hushålls-servicesektorn fram till mitten av 1990-talet utan att byg-
ga nya kraftverk.

En omedelbar avveckling av någon eller några kärnreaktorer
skulle innebära att denna marginal för att tillgodose en ökad elef-
terfrågan försvinner. Man skulle därför behöva besluta om en ut-
byggnad av nya kraftverk så att de kan tas i drift snarast möjligt,
i praktiken tidigast i början av 1990-talet. för att trygga elförsörj-
ningen.
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1.3.3 Avveckling av Barsebäcksverket

Barsebäcksverket svarar för ca 35% av effekttillgången och
producerar ca 40% av den i södra Sverige använda elkraften.

Om Barsebäck inte ersätts av nya produktionsanläggningar
måste överföringen av el från övriga delar av landet ökas. Detta
fordrar att överföringsnätet byggs ut, vilket skall behandlas utför-
ligare längre fram. Överföringsbehovet kommer att variera med
elanvändningen i södra Sverige med maximalt effektbehov under
vintern.

Den maximala belastningen i södra Sverige uppgick vintern
1985/86 till ca 4 540 MW. För att möta plötsliga fel i produktions-
anläggningar behövs reservkapacitet för den största enheten, en-
ligt ett förenklat reservbehovskriterium. För närvarande utgör ett
block i Barsebäcksverket den största produktionsenheten vilket
ger ett reservkapacitetsbehov på ca 600 MW. d v s ca 15% av ef-
fektbehovet. Med mer komplexa beräkningar av reservkapaci-
tetsbehovet grundat på kombinationer av olika möjliga fel. er-
hålls också ett reservbehov av samma storleksordning.

Maxbelastningen enligt Sydkrafts prognos väntas utgöra ca
4 800 MW vintern 1987/88 vid -12"C. Om effekttoppen frän elvär-
me vid sträng kyla (-21°C) sammanfaller med effekttoppen från
övrig användning, ökar maxbelastningen till ca 5 300 MW.

En omedelbar avstängning av Barsebäcksverket kan inte ske
med bibehållna leveranssäkerhetskrav, d v s att överföringen
norrifrån inte får överstiga ca 2 3(K) MW och att reserveffekt skall
finnas tillgänglig inom området. Effektbrist uppstår under ca
300 timmar utspridda under perioden november - mars. Om
överföringen överbelasias med ca 400 MW klaras dock det maxi-
mala effektbehovet, men tillräckliga reserver finns då ej tillgäng-
liga.

Vid -21°C blir överskottet med Barsebäcksverket 50 MW och
bristen utan Barsebäck 1 250 MW.

Med Barsebäck i drift kan effekt- och energibehovet i södra
Sverige tillgodoses under årets alla timmar. Oljekondensproduk-
tion sker under ca 750 timmar med totalt ca 0.3 TWh. Utan Bar-
sebäck kan inte effektbehovet tillgodoses under ca 300 timmar.
Effektbristen uppgår maximalt till 750 MW eller ca 15% av beho-
vet. Oljekondensproduktion sker då under 2 750 timmar med to-
talt ca 1,3 TWh, företrädesvis i Karlshamnsverket och Öresunds-
verket.

I situationer då all tillgänglig produktionskapacitet i södra Sve-
rige används och effektbehovet uppgår till 4 800 MW måste över-
föringen norrifrån överlastas med ca 400 MW. Överföringen
norrifrån uppgår då till 2 700 MW i stället för 2 300 MW. Vidare



utnyttjas i södra Sverige all tillgänglig produktionskapacitet vid
höglast. Vid dessa tillfällen skulle t ex ett haveri i oljekraftverket
i Karlshamn eller bortfall av en 4(X)-kV ledning medföra att den
statiska gränsen kan komma att överskridas, vilket skulle leda till
nätsammanbrott i södra Sverige och eventuellt på Själland.

Vid -21°C överlastas överföringen med 9(X) MW till 3 2(K) MW
vilket torde ligga alltför nära den statiska gränsen för att tole-
reras. I sådana situationer måste driftledningen koppla bort last
för att inte riskera nätsammanbrott och störning i elförsörjningen.

Riskökningen för störning bedöms till 0.3 - 0,7 fel för höglast-
perioden 1987/88. 0.7 fel avser kall vinter.

Översiktligt uttryckt är sannolikheten för landsomfattande
störning en gång på 20 - 50 år med Barsebäck och en gång på 10
- 20 år r.tan Barsebäck. Sannolikheten för en regional störning i
södra Sverige ökar från en gång på 10-20 till en gång på 1 - 3 år.
Sannolikheten för en landsomfattande störning ökar alltså 2.5
gånger och för en regional störning 7 - 8 gånger. Under en tre -
fyra årsperiod, som behövs för förstärkningar av nätet, kan 1 - 3
regionala störningar väntas och 0.2 - 0.5 landsomfattande stör-
ningar om Barsebäck stängs omedelbart.

Störningar medför kostnader och utgör dessutom ett allvarligt
hot mot säkerheten i de övriga kärnkraftverken. Det är möjligt
att upprätthålla leveranssäkerheten när överföringen kommer för
nära den statiska gränsen, med roterande, beordrad lastbort-
koppling i södra Sverige. Bortkopplingar kan ske enligt en plane-
rad sekvens så att varje konsument drabbas med vissa intervall.
Driftledningen kan koppla bort vissa storförbrukare eller geogra-
fiska områden. Vid styrda roterande bortkopplingar kan speciellt
känsliga abonnentgrupper undantas och förvarning ges till övriga
om när bortkoppling kan komma att ske.

Om Barsebäcksverket stängs omedelbart kan således inte el-
försörjningen i södra Sverige upprätthållas med nuvarande leve-
ranssäkerhetskrav. Antingen kan roterande bortkoppling av last
ske i södra Sverige under tider med mycket hög effektbelastning
eller så måste överföringen norrifrån överlastas med ökade risker
för regionala och landsomfattande störningar.

Slutsatsen är alltså att det genom en nätförstärkning skulle vara
möjligt att ta Barsebäckverket ur drift tidigast om 3 - 4 år om nu-
varande leveranssäkerhet i regionen ska upprätthållas och last-
bortkoppling inte skall tillgripas.

Ett annat alternativ är att Barsebäcksverket ersätts med ny el-
produktion i Sydsverige. Vid beslut idag skulle ett nytt kondens-
kraftverk kunna tas i drift omkring år 1993 - 1994. Ett nytt gastur-
binverk skulle dock kunna uppföras på 2 - 3 år. Produktionskost-
naden i ett sådant är emellertid avsevärt högre än i kondenskraft-
verk.
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Kostnader
Kostnaderna för en avveckling av Barsebäcksverket beror i

hög grad pa de framtida olje- och kolpriserna och på hur elför-
brukningen utvecklas. Bortfallet av elproduktion skulle täckas
antingen genom ökad produktion i framförallt befintliga oljeclda-
ue kraftverk eller genom att man bygger ett nytt kolkraftverk.
Med nuvarande total elförbrukning finns outnyttjad kapacitet där
produktionskostnaden är förhållandevis lag. Om olje- och kolpri-
serna skulle öka bara långsamt och elförbrukningen inte skulle
öka i framtiden och andra kärnkraftverk inte avvecklas skulle
kostnaden kunna begränsa sig till 2 miljarder kr totalt.

Om däremot olje- och kolpriserna ökar snabbare och elför-
brukningen ökar kan kostnaderna bli avsevärt högre. Energiver-
ket har beräknat att kostnaderna under ogynnsamma förhållan-
den kan komma upp till ett nuvärde om 10 miljarder kr.

En utförligare redovisning av Barsebäcksverket finns i verkets
underlagsrapport.

1.4 Avveckling av all kärnkraft
inom 10 är, 1987-1997

1.4.1 Inledning
Det tar ungefär 10 ar att bygga nya kraftverk som ersättning

för kärnkraften. En kärnkraftsavveckling kräver minst den tids-
rymden för att man ska undvika akut elbrist. tillfälligt mycket
höga elpriser och en dubbel omställning först till tillfälligt mycket
höga elpriser och därefter lägre.

Energiverket har därför valt att beskriva ett scenario där
kärnkraftsavvecklingen sprids ut under den närmaste 10-årsperi-
oden. d v s till ar 1997. Detta val är framförallt betingat av att ett
sådant scenario pa ett bra sätt illustrerar de problem som måste
lösas även vid en mera långsiktig avveckling och vilka konsekven-
serna blir. Resultatet är dock inte avhängigt det exakta årtalet
1997.

Energiverket har gjort en grov bedömning av hur mycket elför-
brukningen skulle minska fram till sluttidpunkten för avveckling-
en och redovisat vilka alternativ det finns för att ersätta
kärnkraftverken fram till dess. Vi har även uppskattat kostnader-
na för att avveckla kärnkraften fram till är 1997, hur utsläppen av
luftföroreningar skulle förändras och vilka miljöeffekterna skulle
bli.

För de detaljerade beräkningarna har energiverket tvingats
göra vissa antaganden om i vilken takt kärnrcaktorerna i referens-
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alternativet ska tas ur drift under åren före 2010 och har då schab-
lonmässigt valt att utgå från att de avvecklas i jämn takt under
tiden 2000 till 2010.

I alternativet med avveckling på 10 år blir det således fråga om
en successiv urdrifttagning under tiden 1987 till 1997. Det innebär
att vad man jämför är två avvecklingsalternativ som skiljer sig åt
med ca 13 år. I referensalternativet behåller man kärnkraftver-
ken genomsnittligt sett 13 år längre än i fallet med den förtida av-
vecklingen.

Omställning i industri, hushåll-service och kraftproduktion
När man analyserar utvecklingen av elanvändningen kan man

välja olika utgångspunkter. Vi har valt att utgå från att den ökning
av marginalkostnaden för elproduktion som blir följden av en
kärnkraftsavveckling får fullt genomslag hos alla elabonnenter.
Ett resultat av detta blir att omställningen av elmarknaden förde-
las mellan å ena sidan elkonsumenterna, industri och hushåll-ser-
vice som får högre elkostnader, och å andra sidan elproducenter-
na genom att ny kraftproduktion byggs ut.

En annan möjlighet hade varit att inte låta elpriset alls påver-
kas av avvecklingen. Elkonsumenterna tvingas då inte till någon
omställning, om man inte inför lagar som begränsar rätten att an-
vända el. Elförbrukningen skulle då bli i stort sett oberoende av
om kärnkraften avvecklas inom 10 år eller inte. Hela omställning-
en får därför ske på produktionssidan där man måste ersätta all
kärnkraft och dessutom eventuellt bygga till ny kraftproduktion.

Ytterligare en möjlighet är att låta elkonsumenterna ta på sig
hela omställningen, d v s tvinga ned elförbrukningen till en nivå
så att man inte behöver bygga några nya kraftverk som ersättning
för kärnkraften. Det innebär att elförbrukningen måste minska
med ca 40 TWh per år jämfört med idag och dessutom kanske
omfördelas till industrin för att bereda utrymme för dess tillväxt.

Man kan också tänka sig olika mcllanalternativ, t ex att indust-
rin skyddas från omställning och att omställningen begränsas till
hushålls-servicesektorn och till elproduktionen. Konkret skulle
det förutsätta att industrin skyddas från elprisökningar men inte
hushåll och service. Antingen får då hushåll-service dra ned på sin
elförbrukning ytterligare eller får man bygga ut kraftproduktio-
nen för att bereda utrymme för industrin.

Olika alternativ för omställningen kan beskrivas på följande
sätt som i tabell 1.4. Med kryss markeras var omställningen
sker.

Motivet för att i grundanalysen utgå från att låta ökade pro-
duktionskostnader få fullt genomslag i elpriset för alla elkonsu-
menter är att det torde ge det bästa underlaget för att belysa kon-
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Tabell 1.4

Olika omställningsalternativ Industri Hushall Elproduktion
Service

- kostnadseffektiv omställning x x x
- skydda industrin frän elprishöjningar x x
- elpriset höjs inte x
- bygg ej ersättningskraft x x

sekvenserna av en kärnkraftsavveckling och de avvägningspro-
blem som statsmakterna kommer att ställas inför.

När det gäller industrin får man t ex på det sättet en uppfatt-
ning om vilken typ av elintensiv industri som blir samhällsekono-
miskt olönsam med högre produktionskostnader, ett resultat som
inte är beroende av om elpriset höjs eller inte. Det ger en indika-
tion om att det kommer att krävas någon form av ekonomiskt stöd
om dessa industrier ska kunna fortsätta driften.

Denna analysmetod ger också som resultat en grov uppskatt-
ning av en optimal avvägning mellan omställningar i industrin,
hushåll-service och elproduktionen om kärnkraften ska avveck-
las, d v s den avvägning som innebär lägsta möjliga samhällseko-
nomiska kostnad för avvecklingen.

Resultaten av analysen ger vidare ett bra underlag för att dis-
kutera förutsättningar och konsekvenser av andra alternativ ifrå-
ga om fördelningen av omställningsbördan mellan industri, hus-
håll-service och elproduktion.

1.4.2 Den framtida el- och
energiförbrukningen

Jämfört med flertalet andra industriländer har Sverige sedan
länge haft ett lågt elpris. Detta har varit en bidragande orsak till
och i vissa fall en förutsättning för framväxten av industrier med
hög elförbrukning t ex kemisk basindustri, ferrolegeringsindust-
ri, stålindustri och massa- och pappersindustri. Ca 60 procent av
industrins elförbrukning återfinns i dessa elintensiva branscher.

Från 1970-talet och framåt har de låga elpriserna lett till en
kraftigt ökande elvärme, som nu uppgår till ca nära 25 TWh En
stor andel elintensiv industri och mycket elvärme är de huvudfak-
torer som ligger bakom att Sverige internationellt sett har en hög
elförbrukning per innevånare räknat och en hög andel av den to-
tala energianvändningen i form av el.
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Hur kommer dessa förhållanden att förändras om kärnkraften
avvecklas?

Energiverket har gjort en grov bedömning av den framtida el-
förbrukningen om kärnkraften skulle avvecklas inom en 10-arspe-
riod. Syftet med bedömningen är att ge en ungefärlig uppfattning
av hur stor del av kärnkraften som kan behöva ersättas, hur ener-
giförsörjningen i övrigt påverkas och att ge underlag för att upp-
skatta kostnaderna för avvecklingen.

Ingen prognos för kraftutbyggnad
Bedömningen av den framtida elförbrukningen är ingen pro-

gnos som kan användas som underlag för beslut om hur elproduk-
tionen ska byggas ut om man skulle fatta beslut om en avveckling
till år 1997. För det fordras en betydligt mer ingående marknads-
undersökning än vad som har varit möjlig i föreliggande rapport.
Prognoser som underlag för utbyggnaden av ersättningskraft mås-
te ingå i den avvecklingsplan som föregår ett avvecklingsbeslut.

Dyrare el
En kärnkraftsavveckling kommer att leda till att elenergin blir

dyrare att producera. För närvarande kan elförbrukningen under
större delen av året täckas med vattenkraft, kärnkraft och mot-
tryckskraft. De rörliga kostnaderna för elproduktionen i dessa
verk är som framgår av en tidigare tabell ca 1 och 6 och 6-15 öre
per kWh respektive. Under en del av vinterhalvåret då elförbruk-
ningen är hög behöver man använda oljekondenskraft med en
kostnad på runt 20 öre per kWh. Dessutom används under korta
tider s k gasturbiner där kostnaden är närmare 50 öre per kWh.

Kostnaden för den sist producerade kilowattimmen, den s k
kortsiktiga marginalkostnaden, kan därför variera från ett fåtal
ören upp till 50 öre per kWh under året. Under de senaste åren
har den genomsnittliga marginalkostnaden legat kring 10 öre per
kWh.

I referensalternativet med avveckling till år 2010 räknar energi-
verket med att nuvarande produktionskapacitet i stort sett kom-
mer att vara tillräcklig för att klara elefterfrågan år 1997. Förutom
vattenkraft, kärnkraft och mottryckskraft skulle man reguljärt ut-
nyttja en viss del av de befintliga oljekraftverken. Jämfört med
dagens situation innebär det att elproduktionen blir dyrare. Mar-
ginalkostnaden för produktionen skulle bli ca 18 öre per kWh.
Därefter skulle marginalkostnaden successivt öka till år 2010.

Som redovisats tidigare finns tekniska möjligheter att bygga ut
ny vattenkraft till en kostnad som inklusive kapitalkostnaden men
exklusive miljökostnaden ligger på ca 20 öre per kWh. Inom en
1 O-årsperiod kan emellertid av praktiska skäl bara en mindre vat-
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tenkraftutbyggnad ske. Därför har utredningen inte räknat med
mera än en marginell utbyggnad av vattenkraften till år 1997. Den
efter vattenkraften i monetära termer billigaste typen av kraftpro-
duktion är kraftvärme, som dock har begränsad utbyggnadspo-
tential. Därefter kommer kolkondensproduktion med en kostnad
på ca 35 öre per kWh. Om elförbrukningen år 1997 överstiger
90 TWh per år har utredningen räknat med att ny kondenspro-
duktion måste byggas ut. Därmed skulle marginalkostnaden för
elproduktion komma upp i en nivå på ca 35 öre per kWh.

Avvägning sparande - produktion
En avgörande fråga när man bedömer den framlida utveckling-

en av elförbrukningen är avvägningen mellan sparande och pro-
duktion. Avvägningsprincipen kan formuleras så att det är ekono-
miskt fördelaktigt att spara en kWh elenergi så långt som det är
billigare än att producera en kWh.

Enligt vår mening skulle det bli nödvändigt att bygga nya kraft-
verk som ersättning för kärnkraftverken. Det leder till att margi-
nalkostnaden för elproduktionen skulle bli ca 35 öre per kWh om
alla kärnkraftverk avvecklas. Avvägningsprincipen innebär då i
praktiken att det är ekonomiskt fördelaktigast att spara elenergi
så länge kostnaderna för detta är lägre än 35 öre per kWh.

Detta är den grundläggande utgångspunkten när vi försökt
uppskatta hur stor elförbrukningen skulle bli om kärnkraften av-
vecklas inom en 10-årsperiod. Vi har också utgått från att avväg-
ningen mellan sparande och produktion görs av de enskilda el-
konsumenterna. Det innebär att elpriserna skulle höjas till en
nivå som svarar mot de ökade produktionskostnaderna. Jämfört
med dagens nivå skulle konsumentpriset på elenergi höjas med ca
25 öre per kWh.

Elpriserna skulle då enligt de beräkningar som gjorts förändras
enligt tabell 1.5.

Tabell 1.5

Elpriset inklusive

Konsumentgrupp

elvärme
hushållsel

industrin

skatter 1986 och

1986

37
46

22

1997 i öre per kWh

1997
med kärnkraft

43
52

29

1997
utan kärnkraft

61
70

46
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Olika sätt att minska elanvändningen
I och med att kostnaderna för elproduktionen ökar kommer

förutsättningarna för utvecklingen av elanvändningen att ändras.
Det kommer att i flera fall vara ekonomiskt fördelaktigare att an-
vända mindre elenergi och att använda t ex olja istället för el än
att bygga och köra nya kraftverk. Elförbrukningen kan minskas
genom att man:
• ersätter el med energitillförsel i annan form t ex för uppvärm-

ning.
• sparar elenergi
• minskar produktionen av varor som kräver mycket elenergi.

Att ersätta elenergi
Möjligheterna att ersätta el med energitillförsel i annan form

finns framförallt i elvärmen. För år 1986 räknar man med att
2 TWh el används i stora elpannor. Med högre produktionskost-
nader för el blir det billigare att använda oljepannor istället för
dessa elpannor. På motsvarande sätt är det bättre från ekonomisk
synpunkt att en del av de elvärmda fastigheter som har möjlighe-
ter går över till olja eller annat bränsle än att man bygger nya
kraftverk för att förse dem med elenergi.

Det finns drygt en miljon fastigheter med elvärme, till allra
största delen villor. I runda tal skulle en ökning av elpriset till
61 öre per kWh, d v s med ca 25 öre per kWh. innebära att vär-
mekostnaden blir 3 - 6 tusen kr per år högre för en elvärmd villa
jämfört med om kärnkraften behålls. Även i det senare fallet kan
man räkna med höjda elpriser.

Förutsättningarna att gå över från elvärme till annan uppvärm-
ning varierar starkt mellan olika elvärmekunder. Ifråga om de
stora elpannorna som används i fjärrvärme kopplar man regel-
mässigt om mellan elpanna och oljepanna beroende på vad som
för tillfället ger billigaste värme. Här kan alltså övergången från
el till olja göras omgående.

Samma sak gäller de fastigheter som har s k kombipannor där
man både kan använda elenergi och elda med olja eller annat
bränsle.

En annan grupp av elvärmda fastigheter har en elpanna kopp-
lad till ett vattenburet värmesystem. Här fordras en ombyggnad
för att man ska kunna ersätta el med något bränsle. Om det finns
en rökgång och skorsten kan ombyggnaden göras med relativt li-
ten kostnad genom installation av en bränslepanna. Annars krävs
en mera omfattande ombyggnad. Det är osäkert om det i en sådan
situation är ekonomiskt fördelaktigt att göra en sådan större om-
byggnad som en isolerad åtgärd. Däremot kan det vara lönsamt
att göra i de fall fastigheten ändå ska renoveras eller byggas
om.
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Ytterligare en grupp fastigheter har elradiatorer. En övergäng
till annan uppvärmning innebär ofta att man dels sätter in vatten-
radiatorer med rörledningar, dels installerar en bränslepanna och
dels bygger en rökgång och skorsten. Detta kan. om det inte finns
utrymme i fastigheten för en bränslepanna, vara praktiskt omöj-
ligt och är i alla händelser förhållandevis dyrt. En så omfattande
ombyggnad kommer i regel inte att vara ekonomiskt motiverad
ens med de höga kostnaderna för ny elproduktion. Fastigheten
får därmed antingen sänka sin förbrukning radikalt genom sänkt
komfort, eller acceptera en avsevärt höjd värmekostnad, vilket
innebär minskat utrymme för annan konsumtion.

Det är mycket svårt att uppskatta hur mycket elvärme i olika
former som från ekonomisk synpunkt bör ersättas med annan
uppvärmningsform om kärnkraften avvecklas inom en tioårsperi-
od. Det är också svårt att förutse vilka åtgärder ägare till elvärm-
da fastigheter skulle vidta om elprisenia skulle öka på det angivna
sättet. Här måste man också ta hänsyn til! att elvärme ofta är en
bekväm uppvärmningsform jämfört med andra system.

Om man håller fast vid den nu gällande planen för kärnkrafts-
avveckling räknar energiverket med att elvärmen totalt sett kom-
mer att ligga på ungefär samma nivå år 1997 som idag. d v s på
runt 25 TWh per år. Om kärnkraften avvecklas fram till är 1997
och elpriset för elvärme höjs till 61 öre per kWh skulle fram till
dess drygt 10 TWli av denna elvärme ersättas med annan upp-
värmning. En sådan minskning av elvärmen innebär att ungefär
5(X) (XX) fastigheter som idag har elvärme skulle byta till annan
uppvärmning. Elvärmen skulle ersättas med olja. värmepumpar,
fjärrvärme och fasta bränslen.

Energiverket har uppskattat att investeringskostnaden för att
genomföra dessa byten av uppvärmning skulle bli nära
15 miljarder kr. Därtill kommer ca 5 miljarder kr för att isolera
eller på annat sätt minska värmebehovet i husen. Dessa kostnader
är utöver de normala kostnaderna för utbyte och upprustning av
värmesystemen och för energisparåtgärder under den kommande
1 O-årsperioden.

Även om det är inom uppvärmning som de största möjligheter-
na finns att ersätta el med bränslen så finns det också vissa möjlig-
heter i industrin. Vi har räknat med 3 TWh i skillnad jämfört med
referensalternativet.

Alt .spara elenergi
Av de många energiutredningar som gjorts framgår att det från

rent teknisk synpunkt finns stora möjligheter att spara både
bränsleenergi och elenergi. På de flesta områden finns det ingen
absolut gräns för hur lågt energiförbrukningen kan pressas. Det



är t ex tekniskt möjligt att isolera och täta hus sä att de inte behö-
ver någon extra uppvärmningsenergi utöver den som utvecklas i
lampor och hushållsmaskiner.

Det som sätter gränsen är ekonomin. Att spara energi fordrar
i de flesta fall åtgärder som kostar pengar och vid en viss förbruk-
ningsnivå är det totalt sett billigare att köpa energi än att investera
i en energisparåtgärd.

Tidsaspekten är också en viktig faktor när man bedömer möj-
ligheterna att spara energi. Man kan inte pä kort tid isolera alla
hus eller bygga om alla industrier sä att de har bästa energiteknis-
ka standard. I industrin är t ex energianvändningen en integrerad
del av en fabriksanläggning. Även om det finns maskiner att köpa
som kräver mindre energi kan i de flesta fall den inbesparade
energin inte ensam motivera att man byter ut en gammal maskin
mot en ny och energisnålare. Industrins möjligheter att effektivi-
sera sin energi- och elanvändning blir därmed i hög grad beroende
av i vilken takt industrin förnyas.

Industrin
Sedan början av 1970-talet har industrins specifika elförbruk-

ning, d v s elförbrukning i förhållande till produktionsvolym,
ökat med 1 procent per år. I dag uppgår industrins elförbrukning
till ca 47 TWh per år. Under den tiden har elpriserna realt också
varit i stort sett konstanta.

Enligt energiverkets bedömning kommer industrins årliga el-
förbrukning att vara ca 55 TWh om tio år om man då har all
kärnkraft kvar. Bedömningen utgår från att industriproduktionen
ökar med 2.7 procent per år och att industrins elpriser om tio år
är ungefär 30 procent högre än idag. Vi har också räknat med att
industrin successivt förnyas och tar i bruk eleffektivare utrust-
ning.

Med en totalavveckling av kärnkraften till år 1997 räknar ener-
giverket med en något lägre ökning av industriproduktionen. Som
grund för bedömningen av elförbrukningen i detta fall finns studi-
er av hur olika branscher kommer att påverkas om elpriserna
ökar. Vilken teknik finns tillgänglig för att spara på elenergi? I
vilken utsträckning kommer man att investera i elbesparande åt-
gärder för att få ned elförbrukningen?

Den allmänna slutsatsen är att elpriserna generellt sett inte har
så stor betydelse för de enskilda företagens beslut om investe-
ringar i elbesparande teknik. Det finns flera orsaker till detta. En
är att elkostnaden för industrin som genomsnitt är en ganska liten
kostnadspost, knappt 2 procent av det totala saluvärdet. Även
procentuellt stora elprisökningar betyder därför relativt litet jäm-
fört med andra kostnadsökningar som t ex löner, räntor och ma-

39



terialkostnader. En annan orsak är att industrin har höga avkast-
ningskrav. För att ett investeringsprojekt som inte är av strategisk
betydelse ska realiseras krävs ofta att hela investeringen ska ha
betalat sig inom ett par år.

Energiverkets bedömning är att en så pass stor elprishöjning
som en fördubbling skulle få ganska liten effekt på industrins in-
vesteringar i elsnålare teknik. Spareffekten skulle bli några TWh
mer än i referensalternativet.

Däremot skulle en sådan elprisökning leda till ett annat till-
växtmönster för industrin. Den mest elkrävande industrin skulle
stagnera eller läggas ner och den mindre elkrävande växa snabba-
re. Detta diskuteras senare.

Uppvärmning
Sedan den första oljeprischocken har nettouppvärmningsbe-

hovet per ytenhet i bostäder och lokaler minskat med ca 25 pro-
cent. Detta är framförallt en effekt av de kraftiga oljeprisökning-
arna på 1970-talet. Det är troligt att uppvärmningsbehovet per
lägenhetsyta kommer att fortsätta att minska även i fortsättningen
om än i långsammare takt, bl a som en följd av att de nya
fastigheter som byggs och de som genomgår ombyggnad får högre
energiteknisk standard än de äldre.

Med högre elkostnader kan det vara ekonomiskt fördelaktigt
att isolera eller på annat sätt minska värmekostnaderna i elvärm-
da fastigheter.

Hushållsel och driftel i servicesektorn
När det gäller el för belysning, drift av hushållsapparater och

maskiner i servicesektorn kan man också vänta sig att högre el-
kostnader leder till extra besparingsåtgärder. Under det senaste
decenniet har hushållsapparater av typ kyl, frys och diskmaskin
blivit allt elsnålare. Detta får genomslag i elförbrukningen i takt
med att gamla apparater bytts mot nya oavsett elpriset.

Effekten av en prisökning till runt 70 öre per kWh som man
har räknat med för hushållsel torde emellertid bli ganska begrän-
sad. Prisökningen kommer bara i undantagsfall att motivera att
man byter ut en fungerande elapparat mot en elsnålare. För t ex
ett kylskåp skulle en sådan prisökning innebära en ökning av
driftkostnaden med ca 100 kr per år. Detta kommer knappast att
vara avgörande för att köpa ett nytt för några tusen kronor om det
gamla fungerar. Inte heller kan man räkna med att de företag som
tillverkar hushållsapparater i någon större grad kommer att ta
fram ännu elsnålare apparater för att elpriset i Sverige ökar. Det
är ju i hög grad fråga om en internationell marknad där man i fler-
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talet andra länder har elpriser som redan ligger långt över de
svenska.

Elförbrukningen inom hushåll-service exklusive elvärme år
1997 kommer att vara lägre om man avvecklar kärnkraften inom
en 10-årsperiod jämfört med om man behåller kärnkraften till år
2010 p g a att priset stiger tidigare. Den har bedömts till ca 4 TWh
per år lägre än i referensalternativet.

Att ändra produktionen
Det tredje sättet att minska elförbrukningen, förutom att er-

sätta el med tillförsel i annan form och spara el, är att vi styr över
produktionen från industri som kräver hög insats av elenergi till
industri som behöver mindre elenergi. Till den förra kategorin
hör den s k ferrolegeringsindustrin som tillverkar krom, vanadin
och andra metaller som används vid ståltillverkning, klor-alkali-
industrin vars produkter används vid pappersframställning och
aluminiumindustrin. Stålindustrin och pappersindustrin tillhör en
mellangrupp. Till den elsnåla kategorin hör framförallt verkstads-
industrin. De elintensiva industribranscherna svarar för ca 60 pro-
cent - d v s nära 30 TWh per år - av industrins hela elförbrukning
men bara för 20 procent av industrins produktionsvärde.

En förskjutning av produktionen mot de mindre elkrävande
branscherna skulle alltså i princip kunna leda till minskningar av
elförbrukningen.

Framväxten av de mest elkrävande industrierna beror som
nämnts tidigare på att elpriset i Sverige sedan länge har varit inter-
nationellt sett lågt. Man kan fråga sig hur konkurrenskraftig den-
na typ av produktion är om kostnaderna för elproduktion skulle
öka genom att vi tvingas bygga nya kraftverk för att klara elför-
sörjningen. Om man ser till de rent ekonomiska aspekterna och
bortser från de sysselsättnings- och omställningsproblem som kan
uppstå blir produktionen i en stor del av de mest elkrävande in-
dustrierna olönsam. Det gäller t ex ferrolegerings-, klor-alkali-
och aluminiumindustrierna. Med de högre elpriser som expert-
gruppen räknat med vid en avveckling av kärnkraften till år 1997
skulle en stor del av företagen i dessa branscher tvingas lägga ner
driften om de inte skyddas.

För stål-, massa- och pappersindustrin blir effekterna inte lika
stora men lönsamheten skulle försämras och produktionen skulle
inom respektive bransch förskjutas mot mindre elkrävande pro-
dukter.

Om man skulle låta de högre elproduktionskostnaderna, som
blir följden om man avvecklar kärnkraften inom en 10-årsperiod,
slå igenom i elpriserna skulle de mest utsatta av dessa företag läg-
gas ned eller lägga om sin produktion. Totalt skulle nedläggningar
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av industrier leda till att elbehovet minskade med ca 5 TWh. I den
siffran ingår också effekten av att produktionen inom de elintensi-
va branscherna förskjuts mot mindre elkrävande varor.

På sikt gäller dessa förhållanden även med en avveckling av
kärnkraften till år 2010. Skillnaden är att omställningen kommer
tidigare ju tidigare man avvecklar kärnkraften.

Sammunfattning av elefterfrågan
Om man behåller kärnkraften till år 2010 kommer den nuva-

rande produktionskapaciteten för el troligen att vara tillräcklig
för att klara elefterfrågan under den närmaste 10-årsperioden. Vi
kan utnyttja en del av de befintliga oljekraftverken för att klara
en viss ökning av efterfrågan. Ökade produktionskostnader skul-
le motivera ökningar av produktionspriset på el med ca 10 till
18 öre per kWh fram till år 1997.

Om man skulle avveckla kärnkraften inom 10 år. till år 1997
och till viss del ersätta kärnkraften med ny kraftproduktion skulle
elproduktionskostnaderna öka kraftigt. De skulle motivera en
ökning av produktionspriset på el med ca 25 öre per kWh.

Om kärnkraften avvecklas inom den kommande 10-årsperi-
oden kommer därför de ekonomiska förutsättningarna för att ut-
nyttja elenergi att förändras kraftigt. Detta gäller både för ekono-
min totalt sett och för det enskilda hushållet eller företaget om
man låter de ökade kostnaderna för elproduktion slå igenom i
konsumentpriset.

Troligen skulle man få de största effekterna ifråga om elvärme
och elintensiv industri. När det gäller elvärme skulle en stor del
av de idag elvärmda fastigheterna behöva byta till annan upp-
värmning - olja, fjärrvärme och fasta bränslen.

När det gäller den elintensiva industrin skulle för flera av de
mest elkrävande företagen fortsatt drift förlora sin konkurrens-
kraft.

Högre kostnader för elproduktion skulle i övrigt motivera att
hushåll och företag hushållade bättre med elenergi. På det sättet
skulle också viss minskning av elförbrukningen komma till stånd.
Hur mycket är svårt att bedöma.

Sammanställningen enligt tabell 1.6 visar vad energiverket
kommit fram till när det gäller elförbrukning, nuläge och hur den
skulle bli år 1997 om kärnkraften avvecklas till år 2010 och om
den avvecklas inom 10 år. I en särskild kolumn redovisas också en
uppskattning av elförbrukningen år 2010.

Den lägre elförbrukningen som skulle bli följden om kärnkraf-
ten avvecklas inom en 1 O-årsperiod kan grovt hänföras till olika
områden på följande sätt (tabell 1.7), jämfört med referensdter-
nativet.
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Tabell 1.6

Sammanställning av elanvändningen i TWh per år

1985 1997
med
kärnkraft

utan
kärnkraft

2010

industrin
transporter
bostäder service
varav elvärme
fjärrvärme
förluster

Summa förbrukning

Spännvidd

47
3

64
(26)

6
11

131

56
3

65
(25)

3
12

138

130-145

45
3

49
(13)

10

110

HXM20

54
3

52
(14)

1
10

121

105-

Tabell 1.7

Skillnad i elförbrukning i förhållande till referensalterantivet (TWh per ar)

elvärme
ersättning med bränsle eller fjärrvärme 8
elsparande 4

hushållse! och driftel
elersättning
elsparande 4

industrin
ersättning med annan energi 2
elsparande 3
ändrad produktion eller nedläggning 5

Energiverkets bedömning pekar alltså på att elproduktionen
vid ett beslut om avveckling till år 1997 skulle dimensioneras för
en årsförbrukning på 100 - 120 TWh, förutsatt att ovanstående-
sänkning av förbrukningen genomförs.

Det är fråga om mycket grova uppskattningar och det finns
många yttre faktorer som påverkar hur elefterfrågan utvecklas.

En stor osäkerhet gäller i vilken utsträckning de som har el-
värmda fastigheter kommer att gå över till annan uppvärmning.
Som nämnts tidigare är det möjligt att en del villaägare väljer att
behålla elvärmen även om det från rent ekonomisk synpunkt skul-
le vara billigare att byta till annan uppvärmning.

En annan osäkerhet gäller naturligtvis den ekonomiska tillväx-
ten. Om den blir lägre än vad energiverket antagit kan elefterf rå-
gan bli mindre. Med en högre ekonomisk tillväxt blir elförbruk-
ningen högre. Det kan röra sig om en skillnad på plus eller minus
10 procent, d v s 5 TWh per år för industrin.

Även oljepriserna betyder mycket. Ett lågt oljepris kan leda
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till en ökad konvertering från el- till oljevärme och därmed lägre
elförbrukning.

För att ytterligare betona osäkerheterna i den här typen av be-
dömningar kan nämnas de elprognoser so. i gjordes i början av
1970-talet, och som på grund av den minskade ekonomiska till-
växten blev alldeles för höga. Utvecklingen av elförbrukningen
under de senaste åren med årliga ökningar på 10 TWh kom också
delvis som en överraskning.

1.4.3 Istället för kärnkraft - några exempel

Här redovisas några exempel på hur elförsörjningen skulle
kunna byggas ut till år 1997 vid en forcerad kärnkraftsavveckling.
Exemplen utgår från en årlig elförbrukning på 100- 120 TWh år
1997.

Exemplet kraftvärme - kolkraft
Med den bedömda utvecklingen av bränslepriser i framtiden

skulle en kombination av kolbaserad kraftvärme- och kondens-
produktion vara det billigaste sättet för ersättningsproduktion när
kärnkraften avvecklas med restriktionen: ingen vattenkraftut-
byggnad utöver den nu gällande planen.

Exemplet innebär följande produktionssystem (tabell 1.8)

Tabell 1.8

Kraftslag

Vattenkraft
Kärnkraft
Kolkondens
Oljekondens
Mottryck
Import

Summa

Marginalkostnad för produktionen
öre/kWh

Elpris för olika typer av elkonsu-
menter
öre per kWh

hushåll
elvärme
medelstora industrier

1986

63
61
0
1
6
-

131

10

46
37
22

Årsproduktion i TWh
1997
utan
kärnkraft

66
0

24
4

14
2

110

34

70
61
46

med
kärnkraft

64
64
0
1
9

138

18

52
43
29
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Här har också angetts marginalkostnaden för elproduktionen
räknat som genomsnitt under året. Den har sitt intresse därför att
den visar vad det kostar att producera den "sista" kilowattimmen.

I tabellen anges också hur högt konsumentpriset på el skulle
bli om elpriset skulle sättas efter marginalkostnaden.

Den totala tillförseln av bränslen och annan primär energi
skulle bli följande (tabell 1.9)

Tabell 1.9

- kol
- inhemska bränslen
- olja
- naturgas
- vattenkraft
- kärnkraft
— spillvärme, elimport m m

— summa

1985

35
62

214
1

71
61

1

445

med
kärnkraft

44
72

187
71

65
67
6

448

1997
utan
kärnkraft

110
78

204
7

67
0
8

475

1 Naturgassiffran hänför sig till Sydgas I och II och Västgas

År 1985 var ett vattenrikt år, därav den höga siffran för vat-
tenkraften det året.

Exemplet lägre eller högre elförbrukning
Med de antagna kostnaderna för olika typer av ny kraftproduk-

tion och restriktionen för vattenkraft kan man säga att det blir
kolkondens som får fungera som "dragspel" om elförbrukningen
skulle bli lägre eller högre än den som antagits i exemplet. Om
elförbrukningen skulle minska till under ca 90 TWh fram till år
1997 kan utbyggnaden av ersättningskraft begränsas till vatten-
kraft och kraftvärme. Marginalkostnaden för elproduktionen och
därmed prisnivån påverkas förhållandevis lite av variationer i el-
förbrukningsnivå eftersom kostnaden för ny kraftproduktion
inom ett stort intervall bestäms av kostnaden för kondensproduk-
tion.

Exemplet mera vattenkraft
Enligt den tidigare redovisningen skulle det vara tekniskt möj-

ligt att bygga ut ytterligare vattenkraft genom exploatering av nu
skyddade vattendrag. Det tillskott man skulle kunna få fram till
år 1997 är dock litet, ca 3 TWh. De större effekterna på kraftför-
sörjningen skulle visa sig först en bit in på 2000-talet. Om man
ändå räknar på år 1997 skulle ett vattenkrafttillskott på 3 TWh
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möjliggöra motsvarande neddragning av kolkondens. Den ärliga
kostnaden för elproduktionen skulle därmed minska med ca
500 milj kr. Marginalkostnaden för elproduktion och därmed pri-
set skulle däremot inte ändras eftersom det fortfarande är ny kon-
densproduktion som blir bestämmande för marginalkostnaden.

Exemplet torv
Det är också tänkbart att en del kärnkraft ersätts med torvba-

serad kraftprodukt;on. Om man räknar med ett tillskott på
1 TWh torvkraft skulle årskostnaderna för kraftproduktionen bli
ca 200 milj kr högre än i det första exemplet. För att en utbyggnad
av torvkraft ska bli lönsam fordras dock ett väsentligt högre pro-
duktionspris för el än de 35 ö»-e per kWh som varit utgångspunk-
ten för uppskattningarna av elförbrukningens utveckling.

1.4.4 Miljöavvägningar

I avsnitt 8 ges en utförlig beskrivning av miljö- och hälsoeffek-
ter. Några avvägningsfrågor diskuteras dock här.

Avvägningar kostnader - miljö
Som beskrivits i det föregående finns det möjligheter att inom

energisystemet i dess helhet vidta åtgärder så att de totala utsläp-
pen av föroreningar hålls på i stort sett samma nivå oavsett om
kärnkraften avvecklas inom 10 år eller inte. Genom att använda
mera utvecklad teknik eller andra bränslekvaliteter finns fortfa-
rande goda möjligheter till stora minskningar av utsläpp av för-
oreningar. Men kostnaderna för energiförsörjningen blir i mot-
svarande grad högre.

Vad gäller svavel är det billigaste sättet att minska utsläppen
att använda lågsvavligare olja. När det gäller tunn eldningsolja
existerar såväl i Västeuropa som i Sverige en tillräcklig kapacitet
hos raffinaderierna för att sänka den högsta tillåtna svenska sva-
velhalten från 0,3 procent till 0,2 eller t o m 0,15 procent. En änd-
rad svensk lagstiftning här kan samordnas med förväntade ändra-
de regler inom EG.

Merkostnaden torde uppgå till ett par procent av importpriset,
eller till ca 13 000 kr per ton svavel. Ett grovt mått på kostnaderna
för att sänka svavelhalten i den tjocka oljan utgör de noteringar
som finns på den amerikanska ostkusten för tjock eldningsolja
med 0,5 och 0,3 procent svavel. Merkostnaden, jämförd med kva-
liteten 1,0 procent, är för 0,5 procent ca 10 dollar (genomsnitts-
merkostnad under år 1985). Detta ger ca 15 000 kr per reducerat
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ton svavel. För en årlig merkostnad på ca 400 Mkr skulle svavel-
utsläppen kunna sänkas med drygt 25 000 ton per år.

Avvägning energiförsörjning - miljö
När man redovisar olika alternativ beträffande försörjningen

med el eller energi i allmänhet är alternativens egenskaper ifråga
om miljö- och hälsoeffekter en avgörande aspekt. Avvägningen
gäller om vi är beredda att låta energiförsörjningen kosta mera
för att undgå miljöförstöring och minska hälsoriskerna. I en sådan
avvägning kan det emellertid också vara av intresse att, som i den
ovanstående redovisningen, beakta möjligheterna att minska ut-
släpp av föroreningar inom hela energisystemet.

Man kan ta exemplet att man överväger att bygga torvbaserad
elproduktion för en årsproduktion på 2 TWh för att slippa mot-
svarande kol raserad elproduktion. Merkostnaden för det valet är
ca 400 Mkr per år. Man kan då fråga sig om de 400 Mkr kan ge
större miljönytta om den satsades på att direkt minska utsläpp av
föroreningar från energisystemet.

Om man ser bara till svavelutsläppen och för enkelhets skull
antar att torven är helt fri från svavel skulle de årliga svavelutsläp-
pen bli ca 100 ton mindre med 2 TWh torvkraft än med motsva-
rande kolkraft. Om man istället satsade 400 Mkr på att använda
lågsvavligare olja skulle som redovisats ovan svavelutsläppen
minska med 25 000 ton, d v s ett par hundra gånger mer. Det se-
nare alternativet är alltså ett vida mer effektivt sätt att minska sva-
velutsläppen.

Den här typen av jämförelse är ganska enkel i det här exemp-
let, därför att torv och kol i stort sett är likvärdiga från utsläpps-
synpunkt utom ifråga om svavel. För andra bränslen kan jäm-
förelserna bli mera komplicerade. Men exemplet visar dock att
kostnadsskillnaderna mellan olika alternativ kan spela en avgö-
rande roll när man värderar alternativen från miljösynpunkt.

Avvägning sparande - miljö
På motsvarande sätt kan man analysera avvägningen mellan

sparande och miljö. Är det från miljö- och hälsosynpunkt kost-
nadseffektivt att satsa resurser för att spara energi jämfört med
andra åtgärder av den typ som diskuterats tidigare? Man kan som
exempel ta alternativet att isolera eller på annat sätt minska vär-
mebehovet i bostäder. Enligt energiverkets underlagsmaterial
skulle man för en extra årlig kostnad på 400 Mkr kunna minska
elvärmeförbrukningen med 0,1 TWh per år i förhållande till vad
som är en optimal nivå med de elpriser man räknat med vid av-
veckling till år 1997. Om man antar att den elenergin produceras
i ett nytt kraftverk motsvarar den elproduktionen ett årligt ut-
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släpp på knappt 40 ton svavel och drygt 40 ton kväveoxider.
Även i detta fall är det uppenbart att man kan uppnå mångdub-

belt större effekt på utsläppen av försurande ämnen genom att
satsa 400 Mkr på direkta åtgärder som att t ex använda lågsvavli-
gare olja.

Avvägningen sparande-miljö är emellertid mera komplicerad
än för energiproduktion-miljö. Eldning medför utsläpp av flera
olika föroreningar medan sparande innebär att man undviker eld-
ning. Därför måste man göra en värdering av de samlade utsläp-
pen av föroreningar vid eldning. Sparande kan också innebära
viss risk för negativa hälsoeffekter både i bostads- och arbetsmil-
jön.

1.4.5 Styrmedel

En avveckling av kärnkraften till år 1997 förutsätter en omfatt-
ande omställning på kort sikt hos både elkonsumenter och elpro-
ducenter. Elkonsumenterna måste minska sin elförbrukning och
elproducenterna bygga nya kraftverk och ta kärnkraftreaktorerna
ur drift.

Vilka åtgärder krävs då av statsmakterna för att tvinga fram
den nödvändiga avvecklingen? När det gäller kraftföretagen skul-
le det kunna vara tillräckligt med en lag som förbjuder drift av
kärnkraftreaktorer efter vissa angivna tidpunkter. Det skulle vara
möjligt att ganska omedelbart ta några reaktorer ur drift genom
att utnyttja befintlig kapacitet i framförallt oljekondensverken.
Därefter skulle man behöva vänta och ta reaktorer ur drift i takt
med att nya kraftverk har hunnit byggas. En lag för avveckling till
år 1997 skulle alltså i grova drag kunna utformas på så sätt att den
tvingade fram en urdrifttagning av några angivna reaktorer i bör-
jan av perioden och resterande under slutet av perioden. Urdrift-
tagningen av de senare reaktorerna skulle knytas till idrifttagning-
en av nya kraftverk.

Som diskuteras senare skulle det vara nödvändigt att snarast i
samband med ett eventuellt beslut att avveckla inom en 10-årspe-
riod få till stånd en prishöjning på elenergi för att snabbt få igång
omställningen framförallt när det gäller elvärmda fastigheter och
den elkrävande industrin och överhuvudtaget stimulera till att
spara elenergi. En lagtvingad omedelbar avveckling av några re-
aktorer skulle leda till att kraftföretagen tvingades höja priset ef-
tersom man då måste använda dyrare elproduktion.

Ett annat sätt att få upp priset vore att kraftigt höja den allmän-
na elskatten. Som beskrivs i avsnitt 1.6 kommer emellertid en så-
dan skatt att fördyra en avveckling.

Under alla förhållanden verkar det relativt okomplicerat rent
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stvrtekniskt att trän statens sida förmä kraftföretagen att genom-
föra den nödvändiga omställningen vid en kärnkraftsavveckling.
Komplikationerna finns framförallt på konsumentsidan. Här är
det ju fräga om miljontals hushåll och företag, vars agerande är
mycket svårt att förutse och i detalj styra.

Det normala i vår typ av ekonomi är att när det blir brist på en
vara. som elenergi i detta fall när kärnkraftverken tas ur drift,
höjs priset. Detta har den dubbla effekten att konsumenterna är
mera återhållsamma i sin konsumtion och att producenterna sti-
muleras att producera mera.

Genom de två oljeprischockerna på 1970-talet har vi fått en
omfattande erfarenhet av effekterna både av prishöjningar på
energi och av de statliga insatser som gjordes i samband med ol-
jeprishöjningarna. Resultatet blev att oljeförbrukningen minska-
de kraftigt, bl a genom att oljevärme ersattes med elvärme. De
utvärderingar som gjorts pekar ganska entydigt på att det var pris-
höjningarna som var den avgörande drivkraften bakom denna
förändring.

Statens insatser bestod dels i att tillåta att höjningarna av olje-
priserna på den internationella marknaden omedelbart fick ge-
nomslag på den svenska oljeprisnivån, dels i olika ekonomiska sti-
mulanser i form av bidrag till dem som ville investera i energispar-
åtgärder och i att ersätta olja med annan energi. Betydelsen av
den senare typen av aktiva insatser låg framförallt i att de för-
stärkte trycket på oljekonsumenterna att i sitt eget intresse mins-
ka sin oljeanvändning. Förutsättningen för att de statliga åtgär-
derna blev verkningfulla var dock att det i botten fanns ett högt
pris som gav ekonomiskt incitament för oljekonsumenterna att
minska sin oljeanvändning.

En avgörande fråga om kärnkraften ska avvecklas till år 1997
blir hur stor ersättningskraft man ska planera för att bygga ut. De
första åren av avvecklingsperioden kommer att behöva ägnas åt
planering och projektering. Beslut om byggande av några nya
kraftverk måste fattas omedelbart, men inga definitiva beslut, om
att kraftutbyggnad krävs, behöver tas förrän mot mitten av peri-
oden. Det finns därför möjlighet att under några ar i början av
perioden pröva olika metoder för att styra omställningen av elan-
vändningen och värdera effekterna. Tidigare erfarenheter av
langsiktiga prognoser visar att de ofta slår fel, bl a därför att den
ekonomiska utvecklingen blivit en annan än den antagna. Förut-
om osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen finns i den nu
aktuella situationen osäkerheten om hur mycket elförbrukning
som trängs undan vid en elprisökning. Som understrukits tidigare
är t ex bedömningarna av hur mycket elvärme som skulle försvin-
na mycket osäkra.
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Energiverket har för alternativet med kärnkraftsavveckling
inom en 10-ärsperiod utgått från att elpriset höjs kraftigt och sna-
rast för att ge incitament till kraftfulla anpassningsåtgärder. Där-
efter kan statsmakterna eventuellt tvingas vidta ytterligare åtgär-
der för att styra elmarknadens utveckling.

Under alla förhållanden måste planeringen av den framtida
kraftförsörjningen vara flexibel och successivt anpassas till ak-
tuella bedömningar.

Eftersom en kärnkraftsavveckling leder till ökad eldning av
olja. kol och andra bränslen finns också anledning att överväga
skärpta restriktioner för luftförorenande utsläpp om kärnkraften
ska avvecklas till år 1997. När det gäller kol skulle utsläppsgrän-
serna för svavel kunna sättas till 0.03 - 0.05 g per megajoule
bränsle och för kväveoxider till 0.05 - 0.1 g per megajoule bräns-
le. Det är dessa värden som legat till grund för de ekonomiska
beräkningarna av produktionskostnaderna för el.

När det gäller olja baseras beräkningarna på nu gällande gräns-
värden på en procent svavel i tung eldningsolja och 0.3 procent i
lätt eldningsolja. Enligt en nyligen gjord utredning om kostnader-
na att använda lågsvavligare olja som statens energiverk gjort
finns dock stora möjligheter att begränsa ökningen av de totala
svavelutsläppen som skulle bli följden av en ökad eldning med kol
och olja genom att sänka dessa gränsvärden. Det skulle på det
sättet vara möjligt att begränsa svavelutsläppen till samma nivå
som man skulle nå i referensfallet. Kostnaderna för avvecklingen
skulle dock bli något högre.

Energiverkets bedömning är alltså att en för varje enskild
kärnkraftreaktor lagreglerad senaste urdrifttagningstidpunkt
skulle vara tillräcklig för att tvinga fram den nödvändiga omställ-
ningen i kraftproduktionen fram till år 1997.

På miljösidan skulle staten skärpa nu gällande krav för att be-
gränsa den ökning av förorenande utsläpp från förbränning som
annars skulle bli följden när kärnkraften avvecklas. Ifråga om el-
konsumtionen skulle en omedelbar prisanpassning till en nivå
som motsvarar produktionskostnaderna i de nya kraftverken vara
det huvudsakliga styrinstrumentet för att åstadkomma den nöd-
vändiga omställningen.

Detta instrument skulle vid behov kunna kompletteras med
andra åtgärder från statens sida. Statsmakterna kan t ex med la-
gar begränsa möjligheterna att använda elenergi.

En tekniskt sett ganska enkel reglering vore att införa en lag-
prövning om uppförande av nya anläggningar som kräver mycket
elenergi t ex stålverk, ferrokromverk och massa- och pappersfab-
riker. Ett sådant styrmedel har den begränsningen på kort sikt att
man bara kan påverka nyetableringen men inte befintliga anlägg-
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ningar. Det innebär att tillståndsprövningen troligen kommer att
kunna fä mycket liten effekt pä 10 ars sikt.

På motsvarande sätt kan man tänka sig förbud mot nyinstalla-
tion av elvärme. Men även här blir effekten pa 10 ars sikt mycket
begränsad, bl a därför att det inte förutses någon omfattande yt-
terligare installation av elvärme under de kommande 10 aren.

Någon lagreglering med retroaktiv verkan där staten tvingar
företag eller hushåll alt genomföra åtgärder för att spara elenergi
eller gå över frän el till annan energi är knappast möjlig av rättsli-
ga skäl.

En annan möjlighet är att staten ger bidrag till investeringar i
elsparåtgärdcr och byte från elenergi till bränslen i industrin och
hushällen, motsvarande de energihushållnings- och oljeersätt-
ningsprogram som fanns pa 1970-talet och början av 1980-talet.
Statlig information och rådgivning kan också utnyttjas för att på-
verka konsumenterna att sänka sin elförbrukning.

En kärnkraftsavveckling skulle få vissa fördelningseffekter. En
stor del av villaägarna med elvärme skulle drabbas ekonomiskt,
likaså ägarna till företag med elintensiv produktion och deras an-
ställda. Statlig ekonomisk eller annan kompensation till dessa och
andra särskilt drabbade grupper kan bli aktuell.

Just den mest elintensiva industrin blir ett särskilt problem, ef-
tersom dess produktion till stor del skulle bli olönsam med de hög-
re elpriserna när produktionspriserna inte kan höjas för att kom-
pensera. I vilken grad den ska skyddas och med vilka medel är en
fråga man måste ta ställning till i samband med ett eventuellt be-
slut om att avveckla kärnkraften inom en 10-arsperiod. Totalt
svarar den del av industrin som skulle bli olönsam för en ärlig el-
förbrukning på ca 5 TWh. Skall den skyddas måste motsvarande
elförbrukning tas bort hos andra konsumenter eller ny elproduk-
tionskapacitet byggas ut. För statens del finns olika alternativ för
att lindra effekterna. Ett vore att subventionera elenergin för de
aktuella industrierna, ett annat att företagen fick direkta produk-
tionsbidrag oberoende av hur mycket el de förbrukar. Det senare
skulle vara en bättre metod eftersom den inte stimulerar till onö-
digt hög elförbrukning.

1.4.6 Olika alternativ för omställningen
I inledningen av detta avsnitt (1.4) beskrevs några olika alter-

nativ när det gäller omställningen vid en kärnkraftsavvecklmg.
Ett alternativ är det som energiverket valt i sin utredning, nämli-
gen en kostnadseffektiv fördelning mellan industri, hushall-servi-
ce och elproduktion. Andra alternativ är att undanta industrin
respektive alla elkonsumenter från elprishöjningarna och att
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överhuvudtaget inte bygga ut elproduktionen. Kostnaderna för
avvecklingen skulle emellertid bli högre i detta alternativ.

Här följer en kort diskussion om dessa alternativ och hur de
olika alternativen förhåller sig till varandra. Avsnittet begränsas
av att alternativ 2 och 3 inte närmare studerats.
Alternativ I:

Kostnadseffektiv fördelning- industri, hushåll-service och elp-
roduktion

Utgångspunkten för energiverkets bedömning av elförbruk-
ningen och behovet av ersättr.ingskraft vid en avveckling inom 10
år har. som nämnts tidigare, varit en avvägd fördelning av om-
ställningen mellan å ena sidan elkonsumentledet och å andra si-
dan elproducentledet. Grunden för avvägningen är att de totala
kostnaderna för avveckling blir så låga som möjligt inom ramen
för de angivna miljökraven.

Resultatet av beräkningarna är att elförbrukningen vid en av-
veckling inom 10 år skulle ligga på ungefär 110 TWh per år vid
periodens slut. jämfört med omkring 140 TWh om kärnkraften
behålls.

På konsumentsidan skulle då en stor del av omställningen ske
på två områden, elintensiv industri och elvärme. Ett mått på om-
ställningens omfattning är de investeringar som krävs. För att
minska elvärmen med de 12 TWh som redovisats tidigare skulle
det krävas extra investeringar på uppskattningsvis 20 miljarder kr
under 10-årsperioden. Inom industrin kommer prishöjningen att
få viss utslagningseffekt.

På produktionssidan gäller kostnaderna att bygga ut ersätt-
ningskraftverk på sammanlagt drygt 30 TWh i årsproduktion. In-
vesteringskostnaderna för detta blir ca 40 miljarder kr under av-
vecklingsperioden.

Huvudinstrumentet för att åstadkomma denna omställning på
konsumentsidan skulle vara en höjning av elpriserna till en nivå
som motsvarar kostnaderna för ny elproduktion, d v s runt 35 öre
per kWh räknat som producentpris.

De kostnader för avvecklingen som redovisas i avsnitt 1.6 utgår
från detta alternativ. Som också framgår av det samhällsekono-
miska avsnittet kan det finnas anledning att via ekonomisk/politis-
ka åtgärder mildra och underlätta omställningen till de högre
elpriserna.
Alternativ 2:

Undanta industrin från elprishöjningarna
Om man vill att industrin inte ska påverkas direkt av en förtida

kärnkraftsavveckling finns möjligheter att inte låta de ökningar
av elproduktionskostnaderna som blir följden av en kärnkraftsav-
veckling slå igenom på industrins elpriser.
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Det finns flera frågor som man måste ta ställning till om indust-
rin ska särbehandlas på detta sätt. För hur lång tid ska industrin
skyddas? Förr eller senare är det ofrånkomligt att industristruktu-
ren och produktinriktningen i Sverige anpassas till de taktiska
kostnaderna för elproduktionen. Hur ska denna övergång ske,
och i vilket tidsperspektiv?

Om stödet till industrin ges via låga elpriser uppstår problemet
att industrin får otillräckliga incitament att hushålla med elener-
gin. Det finns risk att man konserverar felaktig industristruktur.
För att inte i onödan öka kostnaderna för en avveckling där in-
dustrin skyddas borde man därför använda andra metoder.
Alternativ 3:

Inga elprishöjningar
Man kan också tänka sig att överhuvudtaget inte höja priset på

elektiisk kraft. Detta förutsätter statliga subventioner till kraftbo-
lagen.

De problem som uppstår i detta alternativ är desamma som om
man skyddar industrin, fast förstärkta. Vi konserverar en felaktig
industristruktur och behåller en alltför stor eluppvärmning. Den
på sikt oundvikliga anpassningen till högre elproduktionskostna-
der kommer att uppskjutas och omställningen försvåras eftersom
vi när den sker måste ta oss ner från en högre nivå på elanvänd-
ningen än idag.
Alternativ 4:

Bygg ingen ersättningskraft
Ett fjärde alternativ när det gäller att fördela omställningen

inom olika sektorer är att låta hela anpassningen ske på konsu-
mentsidan, genom att dra ner elförbrukningen så mycket att vi
inte behöver ersätta kärnkraften med ny elproduktion. Det förut-
sätter att elförbrukningen om 10 år skulle minska från dagens nivå
på 130 TWh till 90 TWh per år.

Vi har inte haft möjlighet att närmare beräkna hur minskning-
en skulle fördelas på olika konsumtionsområden. Med utgångs-
punkt i det material som tagits fram kan man emellertid räkna
med att minskningarna i stor utsträckning skulle gå ut över elvär-
men och den elintensiva industrin. Man kan också få en uppfatt-
ning av hur elanvändningen skulle bli genom att se hur situationen
är i andra industriländer med en elförbrukning som i förhållande
till bruttonationalprodukten motsvarar 90 TWh per år. Det är en
nivå som genomsnittligt sett inte är ovanlig. Även en sådan jäm-
förelse pekar mot minskningar för elvärme och elintensiv indust-
ri.

För elvärmen skulle det medföra att den till största delen ersat-
tes med annan uppvärmning. Nedskärningarna i den elintensiva
industrin skulle bli ännu större än i fallet då man tillåter utbygg-
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nad av ersättningskraft.
Tabell 1.10, är en grov uppskattning av hur den tillgängliga el-

energin skulle kunna fördelas i ett sådant fall

Tabell 1.10

Elanvändning 1997 inom en ram på 90 TWh

- industrin 40
- transporter 3
- hushåll-service 36
- därav elvärme 3

fjärrvärme 1
- förluster 9

- totalt 90

Kostnaderna för en avveckling inom en 10-årsperiod i detta al-
ternativ skulle säkerligen bli avsevärt högie än i det första alterna-
tivet. Den stora extra kostnadsposten gäller ersättning av ytterli-
gare elvärme och tidigare ersättning av kapital inom industrin.

För att få ner elförbrukningen till nivån 90 TWh per år skulle
elpriserna behöva höjas ännu mera än i det första alternativet.
Detta förutsätter antingen en jämfört med idag mycket hög el-
skatt eller att det införs ett förbud att bygga nya kraftverk. Annars
skulle det för kraftföretagen vara lönsamt att bygga nya kraftverk
eftersom betalningsviljan för elenergi skulle överstiga kostnader-
na för ny elproduktion.

1.5 Planerad avveckling 1987 -
2005

Sammantaget är slutsatsen av redovisningen i föregående av-
snitt att det skulle vara möjligt att avveckla alla kärnkraftverk på
en tioårsperiod. Kostnaderna skulle bii stora men avvecklingen
skulle inte få de genomgripande konsekvenser för samhället och
för ekonomin som en omedelbar totalavveckling skulle få.

Starttidpunkten viktig
Handlingsutrymmet blir emellertid ganska litet, särskilt när

det gäller teknik för ny elproduktion. Den kostnadseffektiva tek-
nik som står till buds för beslut idag är konventionell kolbaserad
elproduktion.

Som framgår av den tidigare beskrivningen befinner vi oss
internationellt för närvarande i en brytningstid. Oljeprishöjning-
arna och den ökande hänsynen till miljön har lett till ett omfattan-
de arbete för att utveckla effektiv teknik för elproduktion. Olika

54



bränslens förutsättningar att användas för elproduktion har delvis
4orändrats. Tjernobylolyckan kan internationellt sett förstärka
denna utvecklingstendens.

En avveckling av kärnkraften inom 10 år skulle tvinga oss till
att på kort tid genomföra en omfattande utbyggnad av tekniska
system, i stort sett baserade på dagens teknik som binder oss för
flera decennier framåt.

Här är det alltså inte i första hand sluttidpunkten för avveck-
lingen som är avgörande utan starttidpunkten, d v s när man ska
fatta beslut om med vilken teknik kärnkraften ska ersättas. När
det t ex gäller naturgasbaserad elproduktion kan vi inte besluta
om utbyggnad förrän tidigast år 1988 efter slutförda förhandlingar
med presumtiva leverantörer. Men om man då skulle fatta ett po-
sitivt beslut är det möjligt att något gasdrivet kraftverk kan stå
färdigt redan år 1995.

Även när det gäller elanvändningen finns risk att en avveckling
inom 10 år tvingar fram en tillfällig omställning som i ett längre
tidsperspektiv är ofördelaktig.

För att belysa vilka möjligheter som öppnar sig om avveckling-
en förskjuts en bit in på första decenniet av 2000-talet skisseras
i det följande en avveckling där planeringen och genomförandet
sträcker sig över tiden 1987 - 2005. Grundtanken är att de när-
maste åren ägnas åt aktiv planering för omställning av elanvänd-
ningen och att ta fram alternativ till kärnkraft och att urdrifttag-
ningen av reaktorer sedan sker i så snabb takt som är möjligt så
att den sista reaktorn tas ur drift senast år 2005.

1.5.1 Elanvändningen
Om kärnkraften skulle avvecklas till år 1997 blir produktionen

vid en del av den mest elintensiva industrin olönsam och skulle,
om den inte skyddas, få läggas ned inom några år. Ju längre av-
vecklingen skjuts framåt i tiden desto mindre blir dessa omställ-
ningskostnader eftersom dessa industrier förr eller senare ska
byggas om och industrianläggningarna moderniseras eller läggas
ned. Fram till år 2005 kommer detta att ha skett för större delen
av de aktuella industrierna.

Generellt sett går den industriella utvecklingen mot allt mindre
andel elintensiv industri. Detta gäller även om relativpriset på el
inte ökar. Det innebär att kostnaden för omställning av industrin
som en följd av elprisökningar blir mindre ju senare kärnkraften
avvecklas.

Industrin får också längre tid på sig för omställning och effekti-
viseringen av elanvändningen skulle bli större till år 2005 än till år
1997.



Med en avveckling inom den närmaste 10-ärsperioden mäste
på kort tid en stor del av elvärmesystemen skrotas i förtid och er-
sättas med andra system. Ju längre avvecklingen skjuts framåt i
tiden desto större del av värmesystemen har fallit för åldersstrec-
ket och bytts ut. Fram till är 2005 kan elvärmen ha minskat med
ytterligare några TWh jämfört med den uppskattning på 13 TWh
som tidigare gjorts för alternativet med avveckling till år 1997.

1.5.2 Nya alternativ till kärnkraft
När det gäller elproduktionen innebär en avveckling inom den

närmaste 10-årsperioden att valet av teknik i stort sett är begrän-
sat till konventionell kolkondens eftersom det är den enda teknik
som är tillräckligt beprövad och konkurrenskraftig för att komma
ifråga vid ett omedelbart beslut om att bygga nya kraftverk som
ersättning för kärnkraftverken och som inte leder till en ätergäng
till oljeberoende.

Fler valmöjligheter pä sikt
Som framgick av avsnitt 1.2 blir alternativen när det gäller er-

sättande kraft större på längre sikt. Det handlar för vattenkraf-
tens del om de möjligheter till större utbyggnad som öppnar sig i
ett längre tidsperspektiv. I fjärrvärmesystemet blockerar för när-
varande ett antal hetvattencentraler och värmepumpanläggningar
en viss kraftvärmepotential. Om 15 - 20 är. d v s några år in på
2000-talet, har emellertid flera av dessa anläggningar uppnått så-
dan ålder att de behöver byggas om. I samband därmed kommer
det att finnas goda ekonomiska förutsättningar att ta tillvara den-
na kraftvärmepotential. Tekniken att utnyttja småskalig kraftvär-
me utvecklas också, vilket kan ge möjlighet att bredda basen för
kraftvärme till att omfatta även mindre värmesystem.

Till andra tekniker under utveckling hör ny teknik för kolför-
bränning som kan minska utsläpp av luftföroreningar till avsevärt
lägre värden än den teknik som finns tillgänglig idag. Även när
det gäller kolförgasning pågår provdrift som i början av 1990-talet
kan ge underlag för att besluta om reguljära produktionsanlägg-
ningar.

Vindkrafttekniken utvecklas också för att man ska kunna få
ned kostnaden som med nuvarande konstruktioner är för hög för
att kunna komma ifråga för en mera omfattande utbyggnad.

För naturgasens del återstår utredningar och förhandlingar för
att klarlägga förutsättningarna för naturgasbaserad kraftproduk-
tion. Det finns förutsättningar att för svensk del komma till ett
avgörande före år 1990.

Sammantaget kan det alltså öppna sig flera nya alternativ för
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elproduktion under de fem närmaste åren. Valfriheten när det
gäller val av teknik för elproduktion kommer därför troligen att
vara större om man väntar med avgörande beslut om ny kraftpro-
duktion till i början av 1990-talet. Detta förutsätter då att kärn-
kraftsavvecklingen tidigast sker en bit in på 2000-talet.

Svensk tillverkningsindustri för kraftutbyggnad
En kärnkraftsavveckling till år 1997 förutsätter stora och force-

rade investeringar bl a i ny kraftproduktion. I stor utsträckning
kommer kraftföretagen troligen att få välja utländska leverantö-
rer, dels därför att svensk industri inte har tillräcklig kapacitet för
en forcerad kraftutbyggnad och dels därför att den i väsentliga de-
lar ännu inte har tekniken för storskalig kolbaserad kraftproduk-
tion.

Med en längre tid för avvecklingen ökar chanserna för svensk
industri att utveckla tekniken och bygga upp sin kapacitet. Det
blir också bättre möjligheter att samtidigt etablera sig på utlands-
marknaden och arbeta på hemmamarknaden. Ett sannolikt resul-
tat av Tjernobylolyckan är att det kommer att bli en förskjutning
från kärnkraft till kolkraft i industriländernas utbyggnad av elpro-
duktionen. Förutsättningarna för svensk industri att kunna ut-
nyttja dessa marknadsmöjligheter beror på hur den svenska av-
vecklingen och ersättningsproduktionen planeras.

1.5.3 Utveckling inför avvecklingen

Vad skulle då behöva göras för att förbereda en avveckling till
i början av 2000-talet så att de potentiella valmöjligheterna kan
utnyttjas.

Generella åtgärder
Information om att elpriserna i framtiden kommer att öka är

ett sätt att påverka elkonsumenterna när de står i begrepp att t ex
installera nya värmesystem.

Som nämnts tidigare är en grundförutsättning för att ökningen
av elefterfrågan ska bromsas upp att elpriserna höjs i takt med
att kraftföretager utnyttjar dyrare elproduktion. Den nuvarande
prövningen av elprishöjningar kan bli ett hinder för att kraftföre-
tagen ska kunna anpassa elpriserna till ökade marginalkostnader.
Utgångspunkten för prövningen är att prisökningarna inte ska
överstiga kraftföretagens totala kostnadsökningar. Utslaget på
totala antalet kilowattimmar blir emellertid denna kostnadsök-
ning mycket liten även med stora ökningar av kostnaden att pro-
ducera den sista kilowattimmen eftersom den allra största delen
av produktionen fortfarande sker i billig vatten- och kärnkraft.
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För att göra det möjligt för kraftföretagen att anpassa priserna
till ökande marginalkostnader kan det vara motiverat att staten
sanktionerar en sådan prissättningsprincip.

En höjning av elpriserna kommer att göra det nödvändigt att se
över den nuvarande beskattningen av el. Eftersom den nuvarande
elskatten är en styckeskatt (7,2 och 5 öre per kWh för hushåll re-
spektive industri) och inte en värdeskatt kommer elskatten att bli
lägre än mervärdeskattesatsen då elpriset stiger. Om priset sätts
efter marginalkostnaden uppkommer det vidare stora överskott
hos kraftföretagen när marginalkostnaden ökar.

Ansvarsfördelning när det gäller att genomföra avvecklingen
mellan staten, kraftföretagen, kommunerna och industrin kan be-
höva preciseras.

Industrin
Om man först ser till om det finns något i den nuvarande statli-

ga styrningen som stimulerar till för hög elförbrukning kan man
konstatera att skattebefrielsen i de fall elkraft betraktas som en
råvara och den s k 1,5-procentregeln har den effekten. De senare
innebär att inget företag behöver betala mera i energiskatt än vad
som motsvarar 1,5 procent av företagets försäljning. Den nuva-
rande elskatten har därför ingen styrande effekt på de mest elin-
tensiva industriernas elförbrukning. Indirekt subventioneras fö-
retagens elförbrukning. Skattelindringen skulle kunna ändras så
att man behåller elskattens styrande effekt utan att respektive
företags totala subvention påverkas.

En lag som reglerar etablering eller utbyggnad av elintensiv in-
dustri skulle skapa garantier att tillkomsten av ny elintensiv pro-
duktion inte kommer till stånd utan politisk prövning. Som
nämnts ovan kan man räkna med att större delen av de mest elkrä-
vande industrierna under de närmaste 15 - 20 åren kommer att
genomgå en större ombyggnad för att driften ska kunna fortsätta.
Det innebär att statsmakterna skulle ges möjlighet att ta konkret
ställning till fortsatt produktion för större delen av de aktuella in-
dustrierna fram till år 2005.

Man kan också tänka sig särskilt statligt stöd för omställning
till mindre elkrävande produktion i industrin. Industripolitiska åt-
gärder i övrigt kan också vara motiverade och statligt stöd till ut-
veckling av eleffektiv teknik.

Bostäder - service
Här blir elvärmen det viktigaste området. En första typ av åt-

gärd är att utarbeta och sprida information och råd till elvärme-
abonnenter om olika alternativ som står till buds för att ersätta
elvärme. Kraftföretagen och de lokala elverken kan spela en vik-



tig roll som förmedlare av information och råd. Den kommunala
energirådgivningen kan också utnyttjas för detta ändamål.

Reglerna för de s k ROT-länen kan behöva ändras och vidgas
till småhus för att ge utrymme för stöd till konvertering från elvär-
me. Ett alternativ vore ett särskilt statligt stöd till sådan konverte-
ring.

Man kan också tänka sig statligt stöd till utveckling av alterna-
tiv till elvärme.
Byggnormerna kan behöva ses över.
Energideklaration av elvärmda fastigheter kan övervägas.

Elproduktion - distribution
För närvarande finns det institutionella förhållanden som gör

att det finns risk att den ekonomiska kraftvärmepotentialen inte
kommer att utnyttjas till fullo i framtiden, bl a beroende på att
de kommunala värmeverken och kraftföretagen arbetar på olika
ekonomiska villkor. Här kan staten via vattenfallsverket gå före
och utveckla nya samarbetsformer mellan kommunerna och
kraftföretagen för att outnyttjad kraftvärmepotential ska kunna
utnyttjas.

Det är vidare möjligt att de nuvarande prissättningsreglerna
för leverans av el från mindre kraftproducenter av typ kommuna-
la kraftvärmeverk och industrier med egen mottrycksproduktion
utgör ett allmänt hinder för att utnyttja möjligheterna till rationell
elproduktion i mindre skala. Det kan gälla småskalig mottrycks-
produktion, små vattenkraftverk och vindkraft. Reglerna för pris-
sättning på elleveranser från oberoende elproducenter kan därför
behöva ses över.

Det finns intresse från både Norge och Sovjetunionen via Fin-
land att leverera naturgas till Sverige. De prisnivåer som disku-
teras utesluter inte att gasen skulle kunna användas för elproduk-
tion i Sverige. Om Swedegas börjar förhandla om naturgasleve-
ranser under det kommande året och man kommer fram till en
positiv uppgörelse om ett långsiktigt avtal om gasleveranser skulle
det vara möjligt att under andra hälften av 1990-talet ha ett första
gaskraftverk i drift. Detta skulle då kunna ersätta något kärn-
kraftverk.

Genom effektivisering i stamlinjenätet finns på sikt möjlighet
att minska distributionsförlusterna. Som ett led i förberedelserna
för en kärnkraftavveckling kan det därför vara motiverat att utar-
beta en långsiktig plan för effektivisering av stamlinjenätet. Även
här har man utvecklat teknik som kan minska överföringsförlus-
terna och därmed något minska behovet av ersättningskraft.

När det gäller forskning och utveckling finns flera möjligheter
till statliga insatser:



• Pilotanläggningar för
- bränsleceller
- gasmotorer
- gaskombikraftverk
- förgasning av fasta bränslen.

• Demonstrationsanläggningar
- små kraftvärmeverk
- små vattenkraftverk
- medelstora vindkraftverk.

Ett stort ansvar kommer att ligga på de större kraftföretagen
om de ny teknikerna för elproduktion ska kunna realiseras i Sveri-
ge. Man behöver bygga och utvärdera pilot- och demonstrations-
anläggningar, ett arbete som måste påbörjas snarast om de ska
kunna komma in i kraftförsörjningen före år 2005. De tekniker
som behöver demonstreras är i första hand:
• Storskalig PFBC
• Kolförgasning
• Kolkondens med långtgående reduktion av svavel och kväve-

oxidutsläpp
• Stora vindkraftverk.

Om man skulle starta uppförandet av demonstrationsanlägg-
ningar under de närmaste åren och anläggningarna visar sig upp-
fylla ställda förväntningar kan man fatta beslut om reguljär ut-
byggnad tidigast några år in på 1990-talet.

1.6 Effekter på samhällsekonomin
Syftet med detta avsnitt är att ge en översiktlig bild av konse-

kvenserna för samhällsekonomin om kärnkraften i Sverige av-
vecklas snabbare än som tidigare planerats. Huvudsakligen ska vi
föra diskussionen i kvalitativa termer, d v s söka klargöra vilka
slags konsekvenser som kan väntas uppkomma och sambanden
mellan dem. Med konsekvenser avses då skillnaderna mellan två
ekonomiska utvecklingsförlopp, nämligen (1) referensalternati-
vet med kärnkraftsavveckling mellan åren 2000 och 2010 och (2)
ett alternativ med tidigare avveckling, t ex under de närmaste tio
åren. Vi ska också försöka ge mått på effekternas storleksord-
ning. Det bör dock redan från början framhållas, att sådana upp-
skattningar med nödvändighet blir mycket osäkra.

Expertgruppen har i de föregående avsnitten redovisat bedöm-
ningar av de direkta ekonomiska effekterna av en tidigarelagd av-
veckling. Förenklat uttryckt rör det sig där om fyra slags konse-
kvenser:
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a) Investeringar i elsektorn för att ersätta en del av kärnkraftver-
kens produktion.

b) Investeringar för elhushållning, d v s å t g ä r d e r m e d syf te a t t e r -
sätta el med energitillförsel i annan form eller minska den sam-
lade energianvändningen.

c) Ökad bränsleimport och/eller inhemsk bränsleproduktion för
elkraftgenerering eller som ersättning för elkraft, t ex vid upp-
värmning.

d) Högre elpriser för att möjliggöra en effektiv avvägning mellan
ersättningsproduktion och hushållning med elkraft då dyrare
kraftslag sätts in.
Här handlar det närmast om att översätta dessa direkta effek-

ter till konsekvenser för privat och offentlig konsumtion, kapital-
bildning och utrikeshandel liksom för sysselsättningen och realin-
komsternas fördelning. Det bör understrykas att vi här talar om
ekonomiska konsekvenser i ganska snäv bemärkelse. Miljörisker
och miljöeffekter behandlas inte här - varken de som förorsakas
av kärnkraften eller de som uppkommer vid användning av andra
energislag - detta trots att sådana effekter starkt kan påverka
samhällsekonomin. Kostnaderna för att uppfylla skärpta restrik-
tioner beträffande utsläpp av förorenande ämnen är dock inräk-
nade. För en bedömning av miljöeffekter i olika alternativ hänvi-
sas till kapitel 8.

1.6.1 Om avvecklingstid och
avvecklingskostnad

Att tidigarelägga kärnkraftens avveckling innebär kostnader.
vilka i sista hand måste betalas av hushållen i form av minskat ut-
rymme för privat och offentlig konsumtion. Det medför alltid
kostnader att sluta utnyttja realkapital innan dess ekonomiska
livslängd löpt ut, och ju tidigare skrotningen (eller avställningen)
sker desto större blir kostnaderna. Kärnkraftens bränsle-, drift-
och underhållskostnader torde i varje fall under hela 1990-talet
ligga avsevärt under såväl kostnaderna för alternativ elproduk-
tion som elkraftens värde, räknat från användningssidan.

Det bör understrykas att kärnkraftens kostnader för bränsle,
drift och underhåll (men exklusive kapitalkostnader) är den rele-
vanta jämförelsenormen, eftersom de resurser som lagts ned på
utbyggnaden inte kan återvinnas vid en avveckling. De måste, lik-
som kostnaderna för skrotning av verken och större delen av kost-
naderna för kärnbränsleavfall, betalas såväl vid tidig avveckling
som i referensalternativet. Därmed blir också frågan om utbygg-
nadsprogrammet varit överdimensionerat - eller överhuvudtaget
om kärnkraftsutbyggnadens samhällsekonomiska lönsamhet - av
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enbart historiskt intresse i just det här sammanhanget. Den har
däremot betydelse för bedömningar av hur dagens elpriser förhål-
ler sig till en pä läng sikt normal prisnivå för elkraft, och därmed
av sådana anpassningsproblem på användningssidan, som vi ska
återkomma till senare.

Det är ganska självklart att de ekonomiska konsekvenserna
blir större ju närmare i tiden man flyttar avvecklingen - om inte
annat ökar ju antalet år under vilka man avstår från att utnyttja
anläggningarna. Men sambandet mellan antalet är och konse-
kvensernas/kostnadernas storlek är långtifrån linjärt. En orsak till
detta är att kärnkraftverken åldras, tekniskt och ekonomiskt.
Deras kostnader, inklusive underhåll och kostnader för driftav-
brott, får antas stiga successivt. Därmed krymper också margina-
len gentemot kostnaderna för elhushållning och för alternativ el-
produktion. I samma riktning verkar den teknikutveckling som
kan förväntas ske. t ex i fråga om kolförbränning, och de nya till-
förselalternativ som kan tillkomma.

Kostnaderna är också mycket känsliga för vilka förvarningsti-
der och vilket tidsutrymme för omställning, som står till buds för
producenter och användare av elenergi. I extremfallet med ome-
delbar avveckling är anpassningsmöjligheterna starkt begränsa-
de. På tillförselsidan inskränker de sig till utrymmet för att produ-
cera i sådana kraftverk som nu står i reserv (främst oljekondens)
plus viss ökad import från grannländerna. På användningssidan
består de huvudsakligen i övergång till olja eller fasta bränslen i
omställbara eldningsanläggningar, "vardagshushällning" av ty-
pen sänkt inomhustemperatur och nedläggning av viss extremt
elenergikrävande produktion. Då ekonomin inte tillräckligt
snabbt kan ställas om till lägre elanvändning uppkommer flask-
halsproblem, som medför att tillgängliga arbetskraft- och kapital-
resurser inte kan utnyttjas.

Med längre anpassningstid kan kostnaderna reduceras bl a ge-
nom att man får tid att bygga ny produktionskapacitet. Men bero-
endet av långa förvarningstider och tydlig information om framti-
da förändringar är minst lika stort på användarsidan. Plötsliga och
forcerade ändringar av produktionsteknik och produktionsinrikt-
ning är dyrbara. Däremot behöver anpassningen inte innebära
särskilt höga kostnader, om den kan genomföras i takt med nor-
mal ersättning eller ombyggnad av realkapital.

Avvecklingskostnaderna är inte heller direkt proportionella
mot kapacitetsbortfallets storlek, särskilt inte vid en snabb av-
veckling. Om man t ex fram till år 1990 skulle avveckla hela
kärnkraftproduktionen, blir de ekonomiska konsekvenserna dra-
matiska och svåra att överblicka, och kostnaderna blir mycket
höga. Om däremot exempelvis ett par reaktorer skulle avvecklas
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under samma tid. kan den kortsiktiga anpassningen klaras med
jämförelsevis enkla hushållningsåtgärder och ökad produktion i
oljekondensverk. Också en sådan nedskärning innebär kostnader
för samhällsekonomin, men de är långt mindre per TWh räknat
än kostnaden för en total avveckling. De billiga anpassningsmöj-
ligheterna uttöms successivt, och vid större kapacitetsbortfall
tvingas man till alltmer hårdhänta och kostnadskrävande åtgär-
der.

Resonemangen om snabbavveckling och omställningsproblem
belyser också värdet av att hålla god beredskap genom en flexibel
energianvändning. I dag begränsas denna flexibilitet bl a genom
en stor andel direktverkande elvärme och i övrigt av begränsad
tillgång till omställbara anläggningar. I de följande modellkalky-
lerna jämförs alternativ med normal drift av reaktorerna fram till
den planerade avvecklingstidpunkten. Men planeringsproblemet
kompliceras av risker för att en snabbavveckling kan tvingas fram
i ett senare skede (jmf diskussionen i Eriksson-Mogrens under-
lagsrapport).

1.6.2 Inverkan på försörjningsbalansen
Om kärnkraften ska avvecklas före år 2(KK). måste betydande

resurser sättas in under 1990-talet för investeringar i ersättnings-
produktion av elkraft och för sådana hushållningsatgärder. som
inte kan ske i takt med normal kapitalförslitning. Under denna
period uppkommer ett slags undanträngning av annan produk-
tion, eftersom landets produktionsresurser från början är i stort
sett fullt utnyttjade. Resursinsatserna i elsektorn och hos elanvän-
darna måste betalas med mindre konsumtion och/eller minskade
investeringar på andra håll. Det går att skjuta upp denna betal-
ning genom ökad utlandsupplåning, men i det följande har vi ut-
gått från att avvecklingens kostnader ska tas ut då de uppkom-
mer.

När avvecklingen genomförts kommer elproduktionen och
energisystemet i övrigt att kräva större insatser av bränslen. I det
huvudalternativ, som ingående diskuterats tidigare i detta kapi-
tel, handlar det till största delen om importerade bränslen. Da im-
porten ökar krävs också större export för att bibehålla jämvikt i
bytesbalansen. Mer produktionsresurser måste tillföras exportin-
dustrin och den importkonkurrerande industrin än i det fall
kärnkraften finns kvar.

Under åren 2000-2010 är förhållandet mellan de två alternati-
ven delvis det omvända, jämfört med 1990-talet. Efter sekelskif-
tet är det referensalternativet som kräver extra investcringsresur-
ser för ersättningsproduktion av el och för elhushållning. Där-



emot är kraven på bränsleimport fortfarande större i alternativet
rned tidigareiagd avveckling. Siutäret 2**10 är situationen i stort
sett densamma i båda alternativen, dock med den skillnaden att
elsektorns kapitalutrustning är mer värd (nyare, mer modern) i
referensalternativet.

Denna jämförelse bygger på antagandet att den nödvändiga re-
sursomfördelningen i båda alternativen kan åstadkommas med
bibehålien samhällsekonomisk balans. När det gäller de stabilise-
ringspolitiska förutsättningarna finns klara skillnader mellan da-
gens situation och den som rådde vid tiden för folkomröstningen
(och som delvis präglade konsekvensutredningens övervägan-
den). År 1979/80 befann sig den svenska ekonomin i ett krisläge
med stora underskott i bytesbalansen och i den offentliga sektorns
finanser. Inflationstakten var också mycket hög. Möjligheterna
att uppnå och upprätthålla samhällsekonomisk balans fanns där-
för i centrum för intresset. En huvudfråga blev om kärnkraftsav-
veckling under 1980-talet skulle allvarligt äventyra möjligheterna
att återställa balans i samhällsekonomin.

I dessa avseenden är bilden i dag väsentligt annorlunda. Bytes-
balansens underskott har kunnat elimineras snabbare än man
trodde för sju år sedan. Den offentliga sektorns sparandeunder-
skott torde i stort sett ha försvunnit nästa år. Och inflationstakten
har. åtminstone för tillfället, reducerats till mindre än hälften av
vad den var 1979/80.

I varje fall i ett kortsiktigt perspektiv framstår de stabiliserings-
politiska svårigheterna som betydligt mindre än i början av 1980-
talet. Osäkerheten är naturligtvis stor då det gäller utveckling på
längre sikt. Men det förefaller ändå nu befogat att betrakta frågan
om en tidigareiagd avveckling i ett mer renodlat resursanvänd-
nings- och fördelningspolitiskt perspektiv. Det betyder bl a att en
snabbare kärnkraftsavveckling inte bör antas medföra lägre totalt
resursutnyttjande - och lägre total sysselsättning - i Sverige. Un-
dantag utgör här alternativen med omedelbar avstängning av alla
eller flertalet kärnkraftaggregat. Vi har också utgått från att de
finansiella marknaderna har tillräcklig kapacitet för att klara de
kapitalförsörjnings- och andra omfördelningsuppgifter, som de
kan ställas inför i samband med avvecklingen.

I det följande ska några modellkalkyler redovisas, som avser
storleksordningen hos effekterna på försörjningsbalansen, om
kärnkraften avvecklas fram till år 1997. Kalkylerna har gjorts med
hjälp av en översiktlig modell av resursanvändning och prisbild-
ning i den svenska ekonomin på lång sikt. Vår referenskalkyl har
också anknutits till den bild av svensk ekonomi vid mitten av
1990-talet, som tas fram i det nu pågående arbetet med 1987 års
långtidsutredning.
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Som förut framhållits blir kvantitativa effektskattningar av det-
ta slag alltid mycket osäkra. De måste byggas på långtidsprogno-
ser för utvecklingsförlopp, som är utsatta för svårförutsebara stör-
ningar från den teknologiska utvecklingen, de internationella
marknaderna och förändrad efterfrågan inom landet. De interna-
tionella olje- och gasmarknaderna och teknikutvecklingen i fråga
om kolförbränning erbjuder näraliggande exempel. Men också
bostadsefterfrågan i Sverige och marknadsutvecklingen för olika
delar av den svenska exporten är faktorer av viss betydelse i sam-
manhanget. Effektkalkylerna tär mot denna bakgrund ses endast
som räkneexempel, med syftet att mer konkret illustrera våra re-
sonemang om sannolika konsekvenser.

Våra tidigare jämförelser av de två förloppen kan illustreras
med kostnadskurvan i följande diaeram. Den anger kostnadsskill-
nader, mätta som bortfall av konsumtionsutrymme för hushållen,
mellan alternativet avveckling till år 1997 och referensalternati-
vet. Tills vidare finns inga belopp angivna på kostnadsaxeln - vi
återkommer till dem senare.

Kurvan i figur 1.1 illustrerar kostnadsbilden för en avveckling,
som inleds vid slutet av år 1987 och genomförs successivt fram till
år 1997. För enkelhets skull antas här att ersättningsinvesteringar-
na (det horisontellt streckade området i figuren) fördelas jämnt

J *> Merkostnad för tidig
avveckling

• ••|Å«lf|l

ISIÉÉ
År 1990

Merkostnad för
>' referensalternativet

^Siillll

1995 2000 >$S$$$^20055$$$$i2010

Figur 1:1 Kostnadsskillnader mellan alternativen
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över åren 1988 -1997. Allteftersom kärnkraften avvecklas upp-
kommer dessutom ökade kostnader för energihushållning och
ökade rörliga kostnader i kraftproduktionen (det vertikalt strec-
kade området). Från år 2000 är det referensalternativet som krä-
ver ersättningsinvesteringar, och under tio år uppväger dessa
kostnader mer än väl referensalternativets fördelar i fråga om rör-
liga kostnader. Nettot illustreras av den skuggade ytan i figuren.
Från år 2010 har alternativen här räknats som likvärdiga från
kostnadssynpunkt, trots att referensalternativet då kan ha vissa
kostnadsfördelar på grund av mer moderna anläggningar.

I tabell 1.11 jämförs alternativen med avseende på förhållan-
dena i slutet av 1990-talet. Vi har skattat effekternas storleksord-
ning dels vid slutet av ersättningsperioden, då kostnaderna i form
av minskat konsumtionsutrymme är som störst (nivån K 97 i figur
1.1), dels då investeringsprogrammet just avslutats (K 98).

Liksom tidigare förutsätts att kostnaderna betalas utan för-
dröjning genom minskad konsumtion. Investeringsnivån i övriga
delar av ekonomin lämnas således opåverkad, och ökad upplå-
ning utomlands utnyttjas inte för att skjuta konsumtionsbortfallet
framåt i tiden. Vi har också utgått från att det är privat konsum-
tion som undanträngs, inte offentlig. Skillnaderna mellan tidig av-
veckling och referensalternativet anges dels i miljarder kronor,
1986 års priser, dels i procent.

Tabell 1.11 Effekter på försörjningsbalansen år I997/98(Tidig avveckling
jämfört med referensalternativet)

Total produktion (BNP)
Import
Export
Bruttoinvestering
Offentlig konsumtion
Privat konsumtion

Skillnad i

K 97

- 5,5
+ 1
+ 2
+ 6,5

0
-13

mdr kr

K 98

-6.5
+ 1
+ 2

0
0

-7

Skillnad

K 97

-0.5
+0,3
+0,4
+2.8

0
-2 ,2

i procent

K 98

-0 .6
+0.2
+0,4

0
0

-1 ,2

Vårt egentliga kostnadsmått är således inverkan på utrymmet
för privat konsumtion. Avvecklingens slutar når denna kostnad
sin högsta nivå; enligt modellkalkylen 13 miljarder kronor eller ca
2 procent av referensalternativets konsumtion. Omedelbart efter
avvecklingen reduceras effekten till ca 7 miljarder kronor per år.
Den kostnadsskillnaden kvarstår fram till år 2000, då avveckling-
en i referensaltcrnativet inleds.

Som genomsnitt under perioden 1988 - 1999 pekar kalkylen/
räkneexemplet mot ett konsumtionsbortfall i storleksordningen 8
- 10 miljarder kronor per år. Storleken hos denna kostnad kan
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naturligtvis illustreras på olika satt. Den motsvarar ungefär 1 1/2
procent av den privata konsumtionen eller 1 procent av den totala
konsumtionen (privat plus offentlig). Vill man i stallet uttrycka
effekten som inverkan på konsumtionens tillväxttakt de närmaste
tio åren, rör det sig om en minskning med ungefär 0.2 procenten-
heter per år i genomsnitt.

Å andra sidan skulle en tidig avveckling höja konsumtionsut-
rymmet det första årtiondet efter sekelskiftet med kanske stor-
leksordningen 2 - 3 miljarder kronor per år i genomsnitt.

Om man ser närmare på kostnadsbilden i avvecklingens slut-
skede (K 97), kan det konstateras att ungefär hälften av kostnads-
skillnaden förklaras av ersättningsinvesteringar. Enligt energiver-
kets beräkningar krävs kraftverksinvesteringar i storleksordning-
en 35 - 40 miljarder kronor, under åren fram till år 1997 vid på-
skyndad avveckling, medan ca 20 miljarder behöver investeras i
bostadssektorn för att ersätta elvärme.

Återstoden utgörs till helt övervägande del av det produktions-
bortfall (reducering av BNP), som följer av att mer resurser mäste
avdelas för att ersätta elkraft och för elproduktion med högre rör-
liga kostnader. Kalkylerna tyder pä att det ökade importbehovet
på bränslesidan ger jämförelsevis litet utslag i försörjningsbalan-
sen. Visserligen ökar behovet av export för att bibehålla balans i
utrikesbetalningarna, men ökningen är mycket liten.

En kvarstående effekt år 2010 är skillnaden i kraftverkskapita-
lets ålderssammansättning. Skillnaden räknad i kapitalvärde är
mycket svår att bedöma, men den kan tänkas uppgå till K) - 15
miljarder kronor (till referensalternativets förmån).

Våra kalkylexempel bygger på förutsättningen att stabilise-
ringspolitiken kan hantera de balansproblem, som i bada alterna-
tiven uppkommer i samband med omställningen. I alternativet
med avveckling på tio år är det främst förloppet unde. 1990-talet
som måste beaktas. Då ställs ökade krav på resursöverföring till
den konkurrensutsatta delen av ekonomin, och konsumtionstill-
växten måste hållas tillbaka för att ge utrymme för större investe-
ringar, bl a i elsektorn. Det krävs följaktligen också en mer rest-
riktivt utformad finanspolitik. De högre elprisernas inverkan på
hushållens ekonomi kan inte kompenseras genom högre löneök-
ningar - det skulle endast leda till högre inflation och balanspro-
blem i utrikeshandeln. De ekonomiska konsekvenserna för det
fall samhällsekonomisk balans inte kan upprätthållas är inte möj-
liga att belysa med modellkalkyler av det slag vi redovisat ovan.
Några exempel på ekonomiska förlopp med svåra stabiliserings-
politiska komplikationer och kraftigt reducerad tillväxt under av-
vecklingsperioden redovisades dock av konsekvensutredningen
(SOU 1979:83, avsnitt 6.4).
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1.6.3 Struktureffekter

Efter folkomröstningen har kärnkraftutbyggnaden slutförts
upp till en kapacitet som avsetts i stort sett täcka efterfrågan på
elkraft fram till sekelskiftet. För att skapa jämvikt mellan tillgång
och efterfrågan på el, och åstadkomma ett effektivt utnyttjande
av den kraftigt ökade kapaciteten, har i denna situation krävts en
sänkning av de reala elpriserna. Sverige har därmed fortsatt att
vara ett lågprisland i fråga om elkraft även efter den tidpunkt då
den billiga vattenkraften bestämde marginalkostnader och effek-
tiva elpriser.

Energiutnyttjandet i Sverige har nu under lång tid anpassats till
låga elpriser. Vi befinner oss i en situation, där elanvändningen
är mycket hög jämfört med de flesta andra länder, särskilt för
uppvärmning och i industriella processer. Det låga elpriset har
fått betydelse inte bara för teknikvalet i olika sektorer, utan också
för produktionens inriktning. Denna skillnad mellan Sverige och
omvärlden försvinner på längre sikt, oavsett vilket alternativ som
väljs i fråga om kärnkraften - då förutsatt att elkraftpolitiken ut-
formas med sikte på effektiv resursanvändning. Skillnaden mel-
lan alternativen gäller enbart den takt i vilken omställningen ska
ske.

Höjda elpriser och ökade exportbehov vid en avveckling måste
påverka fördelningen mellan branscher av produktion och syssel-
sättning. Men det bör observeras att jämförelsen görs mellan två
utvecklingsförlopp, som båda torde innebära en snabb struktur-
omvandling i det svenska näringslivet under de närmaste årtion-
dena. Denna omvandling kan ses som en nödvändig anpassning
till ändrade yttre betingelser, men snabba strukturförändringar
kan också innebära svåra omställningsproblem för dem som be-
rörs och risker för att vissa anställda slås ut från arbetsmarkna-
den. En huvudfråga gäller därför i vad mån strukturomvandling-
en och de sysselsättningsproblem den kan medföra förstärks eller
bromsas upp vid en tidigarelagd avveckling av kärnkraften.

Att förutsäga strukturutvecklingen för de närmaste årtiondena
är naturligtvis i sig en svår prognosuppgift. Men det finns starka
skäl som talar för att ett par huvudtendenscr i den nuvarande rö-
relseriktningen blir bestående. Den ena är en förskjutning (sär-
skilt på arbetskraftsidan) från tillverkningsindustri till fristående
tjänsteproduktion. Den andra är en förskjutning inom industrin,
från naturresursnära branscher som gruvor, skogsindustri och me-
tallframställning till verkstadsindustri och kemisk industri.

Förstärks eller försvagas dessa tendenser vid en kärnkraftsav-
veckling? Svaret kan knappast bli entydigt. Uppenbart är att vissa
extremt elenergikrävande verksamheter inom sektorerna metall-
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verk och kemisk industri drabbas hårt av höjda elpriser. Vissa av
dessa verksamheter skulle snabbt slås ut vid elprishöjningar i den
storleksordning (mer än 100 procent) som då aktualiseras. Ex-
portinriktad produktion med låga energikostnader, t ex inom
verkstadsindustrin, skulle å andra sidan gynnas och expansions-
tendenserna där skulle förstärkas. Vi utgår då från att omställ-
ningen kan hanteras med lämpliga stabiliserings- och industripo-
litiska åtgärder.

För en del andra branscher är det svårare att uttala sig om ef-
fekternas riktning. Det gäller inte minst den i det här samman-
hanget viktiga massa- och pappersindustrin. Inom en stor del av
denna industri svarar elkraften för en jämförelsevis hög kostnads-
andel. Det innebär i och för sig att lönsamheten är känslig för el-
prishöjningar. Men branschens storlek i Sverige måste betraktas
som i huvudsak bestämd av två faktorer: dels hur mycket skogsrå-
vara den kan uppbringa, dels hur lönsamt det är att vidareförädla
produkterna i Sverige.

Det är knappast troligt att skogsavverkningen och det totala
utnyttjandet av skogsråvara skulle påverkas nämnvärt av högre
elpriser. Däremot påverkas betingelserna för konkurrens om rå-
varan mellan sågverksindustri, massa- och pappersindustri och
flisproduktion, liksom mellan olika metoder för massaframställ-
ning. Till stor del rör det sig här om konkurrens mellan verksam-
hetsgrenar inom stora, integrerade skogsföretag.

Det bör också observeras att massa- och pappersindustrin är
en utpräglad exportindustri, och i den egenskapen gynnas den av
den omställning mot ökad export som måste bli en följd av av-
vecklingen. Även om branschen kan förlora viss andel till sågver-
ken på råvarusidan, och även om högre elpriser i någon utsträck-
ning kan motverka tendensen mot ökad vidareförädling, är det
därför inte givet att branschen totalt sett måste förlora på omställ-
ningen. Men förvarningstiden och omställningsperiodens längd är
återigen betydelsefulla, inte minst då det gäller möjligheterna att
anpassa fördelningen mellan produktionstekniker/produkter
inom branschen till ändrade kostnadsrelationer.

Avvecklingens inverkan på produktion och sysselsättning i oli-
ka branscher har också studerats med hjälp av den kalkylmodell,
som nämndes i förra delavsnittet. Huvudfrågan gäller om struk-
turomvandlingen påskyndas eller bromsas upp vid en tidigarelagd
avveckling. Kalkylerna avser effekter på branschnivå och med en
branschindelning liknande den, som långtidsutredningen arbetar
med.

Modellkalkylerna anger mycket måttliga effekter, då det gäller
såväl sysselsättning som produktion. Ett undantag utgör natur-
ligtvis produktionsminskningen i elsektorn, som är i storleksord-
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ningen 20 procent. I övrigt rör det sig om produktionseffekter i
intervallet 0 - 4 procent på denna relativt grova sektornivå. Sys-
selsättningseffekten når inte ens i de mest utsatta branscherna
över 3 procent. Den största minskningen, räknat i absoluta tal,
skulle enligt kalkylerna drabba massa- och pappersindustrin - sys-
selsättningsminskning med ca 1500 personer - medan påverkan i
expansiv riktning är mest synbar i verkstadsindustrin.

Resultaten är givetvis mycket osäkra också då det gäller struk-
tureffekterna. Men de stöder bedömningar som gjorts på andra
håll, t ex konsekvensutredningens uttalande (SOU 1979:83, sid
120) att en viss grad av ökad knapphet på energi inte behöver leda
till några dramatiska effekter på näringslivets struktur i stort.

De största kostnadshöjningarna uppkommer i fyra delbran-
scher, nämligen:
• elektrokemisk industri
• elektrotermisk industri
• framställning av mekanisk massa för avsalu
• skrotbaserade elektrostålverk.

Förhållandena i dessa branscher har belysts i underlagsrappor-
ter till energiverkets utredning.

Också de regionala konsekvenserna vid en kärnkraftsavveck-
ling undersöktes relativt ingående av konsekvensutredningen.
Modellkalkylerna på nationell branschnivå tyder på att utred-
ningens slutsatser fortfarande är giltiga. Då det gäller produktion
och sysselsättning utanför elsektorn, innebär dessa slutsatser i
kort sammandrag:
• att de regionala skillnaderna, jämfört med referensalternati-

vet, är marginella om de betraktas på landsdelsnivå, och små
också på länsnivå,

• att däremot vissa enskilda kommuner och lokala arbetsmark-
nader (av vilka flertalet återfinns i Bergslagen och i Norrlands
kustland) kan drabbas hårt av de kraftiga elprishöjningarna.

Omställningen i processindustrierna ställer uppenbarligen
krav på riktade arbetsmarknads- och regionalpolitiska insatser
vid en avveckling, om inte allvarliga arbetslöshetsproblem ska
uppkomma på vissa orter. Detta gäller givetvis också i hög grad
beträffande kraftindustrin, och då särskilt kommuner med kärn-
kraftverk. Frågor om ersättningsindustri i dessa kommuner, och
om möjligheterna för olika kategorier anställda att flytta över till
ny produktion, kräver mer ingående studier än vad som varit möj-
ligt inom expertgruppens tidsram.

Utbyggnaden av ny produktionskapacitet medför temporärt en
kraftigt ökad efterfrågan på arbetskraft, företrädesvis på orter i
södra Sverige. I den mån inhemska bränslen utnyttjas för elpro-
duktion eller elersättning uppkommer också en arbetskraftcfter-
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frågan, vars geografiska fördelning bestäms av råvaru- eller mark-
tillgångar. Det har ibland hävdats att dessa sysselsättningsmöjlig-
heter har så stort värde för samhället att de bör få avgörande bety-
delse vid valet mellan energiförsörjningsalternativ. Tillgängliga
studier tyder emellertid inte på att arbetskraftefterfrågan för in-
hemsk bränsleproduktion skulle bli så stor och ha en sådan yrkes-
sammansättning eller geografisk fördelning, att den kan ge vä-
sentliga bidrag till att lösa de nuvarande, strukturella arbetslös-
hetsproblemen i Sverige. Andra former av regional- och industri-
politiskt stöd torde i allmänhet vara överlägset från samhälls-
ekonomisk synpunkt.

1.6.4 Priser och kostnadsfördelning

Diskussionen hittills bygger på den grundläggande förutsätt-
ningen att elproduktionens kostnader tillåts slå igenom i priset för
alla kategorier användare, även då dyrare kraftkällor tas i an-
språk. Det är marginalkostnaden för att tillhandahålla (eller avstå
från) elkraft, som har relevans för prissättningen. Huvudregeln
för effektiv prissättning innebär att priset ska spegla den kortsikti-
ga marginalkostnaden, d v s :
• antingen den rörliga kostnaden för det dyraste kraftslag som

för tillfället används,
• eller, om kapaciteten är fullt utnyttjad, det pris som får efter-

frågan att överensstämma med det givna utbudet.
Med en sådan prissättning åstadkommer man ett effektivt ut-

nyttjande av den tillgängliga kapaciteten för elproduktion. På den
svenska elmarknaden har denna prissättningsprincip nu i stort sett
slagit igenom.

I en långsiktig jämviktssituation överensstämmer marginal-
kostnaden med den totala produktionskostnaden per producerad
enhet i nya kraftverk. I dag befinner vi oss emellertid långt från
en sådan situation - kapaciteten har byggts ut så kraftigt att det
pris som ger jämvikt på kort sikt ligger långt under det långsiktiga
jämviktspriset. En omedelbar kärnkraftsavveckling skulle skapa
den motsatta situationen, ett bristläge då priset på kort sikt drivs
upp långt över den långsiktiga jämviktsnivån.

De mått på samhällsekonomisk kostnad för en avveckling, som
diskuterats, avser de oundvikliga (eller minsta möjliga) kostna-
derna i form av förlorade konsumtionsmöjligheter. Om man väl-
jer att låta priset avvika från marginalkostnaden, t ex för att skyd-
da vissa särskilt känsliga användare, blir kostnaden större. Kan
sådana avvikelser ändå vara motiverade, t ex av sysselsättnings-
eller regionalpolitiska skäl?

Att på lång sikt låta industrin betala ett elpris under marginal-
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kostnaden har uppenbara nackdelar. Industristrukturen skulle då
byggas upp utifrån prisrelationer som inte speglar de reella kost-
naderna för olika slags resurser. Endast ett näringsliv som anpas-
sar sig till dessa realekonomiska förutsättningar kan skapa det väl-
stånd som resurserna maximalt medger.

Anpassningen till högre elpriser tar dock tid i anspråk och kan
innebära svåra omställningsproblem. Därmed aktualiseras frågan
om temporärt lägre elpriser för vissa användare kan vara en lämp-
lig metod att mildra omställningsproblemen, t ex i särskilt utsatta
regioner. I allmänhet är det emellertid mer ändamålsenligt att
välja andra stödformer än subventionerat elpris i sådana fall. Stöd
som stimulerar och underlättar en övergång till mindre eikrävan-
de teknik och produktionsinriktning är av intresse, men också ge-
nerellt utformat stöd till produktion inom regionen.

Diskussionen ovan är delvis också tillämplig pä hushållssek-
torn. Subventioner som knyts till elanvändningen innebär pä lång
sikt ett slöseri med elkraft och en ineffektiv resursanvändning. I
den mån det anses befogat att lämna stöd till utsatta hushall - 1 ex
bland dem som bor i småhus med direktverkande elvärme - under
en övergångsperiod, bör inte heller detta stöd knytas direkt till
elförbrukningen. Andra inkomstonifördelande medel skulle
åstadkomma fördelningseffekterna till lägre kostnad.

Vid en kärnkraftsavveckling stiger marginalkostnaderna, vil-
ket motiverar ett högre pris. Så småningom medför detta att ny
kapacitetsutbyggnad blir lönsam. Samtidigt medför det högre pri-
set att incitamenten för elhushållning förstärks. Med tanke pa
tidsfördröjningen i användarnas anpassning - särskilt da den krä-
ver investeringar- kan frågan ställas om inte en elprishöjning på
förhand vore befogad, då en avveckling/kostnadshöjning förutses
ske om några år. Men också ett pris över den kortsiktiga marginal-
kostnaden medför ineffektivt utnyttjande av de resurser som finns
tillgängliga. Att föregripa avvecklingen genom kraftiga elprishöj-
ningar framstår därför som befogat endast om det betraktas som
omöjligt att med informationsinsatser övertyga användarna om
den framtida prishöjningen.

Inverkan av en kärnkraftsavveckling på realinkomsternas för-
delning blir av betydande omfattning och torde i en del fall moti-
vera statliga ingrepp i form av skatter och subventioner. På pro-
ducentsidan kan den ekonomiska situationen försämras för före-
tag med stor andel kärnkraftproduktion. Men för elproducenter-
na som grupp innebär avvecklingen, under förutsättning att pri-
serna sätts utifrån marginalkostnad, en mycket stor inkomstök-
ning. För den vattenkraftbaserade produktionen handlar det om
belopp mellan K) och 15 miljarder kr per ar. Denna värdeökning
kan emellertid beskattas bort (genom speciell vattenkraftbeskatt-
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ning) utan att elpriset eller investeringsbesluten i fråga om andra
kraftslag påverkas.

Fördelningseffekterna på användarsidan är svårare att kart'dg-
ga. Våra tidigare räkneexempel pekar på ett sammanlagt kon-
sumtionsbortfall i storleksordningen 1 - 2 procent (eller 1 (KK) kr
per invånare och år) under 1990-talet, och en mindre ökning av
konsumtionsutrymmet åren efter sekelskiftet.

Det faktiska utfallet för olika kategorier hushåll blir givetvis
beroende av vilka fördelningspolitiska åtgärder som sätts in för
att motverka icke önskade effekter. Om emellertid kostnaden
skulle överföras på hushållen genom en likformig höjning av el-
priserna, kan bl a följande slutsatser hämtas från tidigare studier
av fördelningseffekter, (se t ex Att styra energianvändningen.
DFE. Stockholm 1980. avsnitt 8.2).
• höginkomsttagare utsätts i genomsnitt för ett något mindre

procentuellt realinkomstbortfall än övriga hushåll.
• glesbygdshushåll och hushåll i norra Sverige drabbas mer än

genomsnittligt.
• småhusboende drabbas i genomsnitt av en dubbelt sä stor re-

alinkomstminskning som andra hushåll i samma inkomstlä-
ge.

Större skillnader kan naturligtvis utläsas med en mer detalje-
rad kategoriindelning, t ex om hushåll med eluppvärmda småhus
särskiljs i kalkylerna.

Skillnader av detta slag kan aktualisera kompenserande, för-
delningspolitiska åtgärder. Som framhölls ovan är det dock an-
geläget från effektivitetssynpunkt, att kompensationen då inte
knyts direkt till elförbrukningen som något slags prissubvention.

1.6.5 Andra avvecklingsalternativ

Den föregående diskussionen har till största delen rört skillna-
der mellan en kärnkraftsavveckling inom tio år och referensalter-
nativet. Vi ska avslutningsvis kort diskutera ett par andra alterna-
tiv, nämligen dels en mycket snabb avveckling av samtliga reakto-
rer, dels det som i avsnitt 5.4 presenterats under rubriken plane-
rad avveckling 1987 - 2005.

I fallet med snabbavveckling är förutsättningen att alla reakto-
rer ska stängas av inom två år. Den kvarvarande, tillgängliga ka-
paciteten är då enligt energiverkets bedömning, ca 90 TWh. Ing-
en ny produktionskapacitet hinner byggas ut de första aren. men
möjligen kan visst ytterligare utrymme skapas genom elimport.
Elkonsumtionen måste minskas med 30 - 40 TWh.

I en sådan situation är priset otillräckligt som styrmedel. Det
kan ta lång tid innan jämvikt åter etableras på marknaden, och



jämviktspriset är omöjligt att uppskatta på förhand. Man riskerar
en instabil marknadssituation och stora effektivitetsförluster.
Troligen måste starka administrativa styrmedel sättas in som
komplement till en prishöjning på upp till kanske 1 kr/kWh: el-
ransonering, förbud mot vissa typer av elanvändning o s v . För en
diskussion av hushållningsproblem och kostnader i akuta bristsi-
tuationer hänvisas till: Försörjningskriser och ekonomisk politik
(Efn, Stockholm 1983)

De samhällsekonomiska kostnaderna för en snabbavveckling
kan bli mycket höga. Resursåtgången för ersättningsinvesteringar
under 1990-talet får antas bli ungefär lika stor som vid avveckling
på tio år, och mot slutet av årtiondet får också skillnaden i rörliga
kostnader samma storleksordning. Därtill kommer emellertid
stora merkostnader de första åren, innan nödvändiga anpassning-
ar hunnit ske i kraftindustrin och hos användarna. Konsekvenser-
na av ett sådant förlopp utanför jämvikt är inte möjliga att fånga
i modellkalkyler av det slag vi redovisat tidigare.

En viktig effekt är att nedläggningar kan tvingas fram också på
områden, där produktionen i Sverige skulle vara lönsam vid det
nya jämviktspris som så småningom etableras. Strukturproble-
men vid en snabbavveckling beror till stor del på att elmarknaden
kastas från ett pris under den långsiktiga jämviktsnivån till högt
över denna nivå, för att därefter åter anpassa sig nedåt. Effektivi-
tetsproblemen får i ett sådant förlopp betydligt större dimensio-
ner än exempelvis med en tioårig avvecklingsperiod.

Vid en avveckling till år 2005 kan diskussionen om samhälls-
ekonomiska kostnader föras efter samma huvudlinjer som i de fö-
regående avsnitten. Av de tidigare resonemangen bör ha framgått
att en avveckling med denna tidsram torde kunna genomföras till
väsentligt lägre merkostnader än vid en avveckling till år 1997.
Med förvarningstider på 10 - 15 år bör anpassningen inom nä-
ringslivet till stor del kunna knytas till normala ersättningsinves-
teringar, och delvis gäller detta också investeringarna i bostads-
beståndet. På tillförselsidan är den viktigaste fördelen att en extra
tidsfrist ger ökade chanser för att nya elproduktionsalternativ -
billigare och/eller mindre miljöstörande än t ex konventionell
kolkondens - kan finnas att tillgå.

Alternativet planerad avveckling åren 1987 - 2005 måste dock
betraktas som en skiss snarare än som ett specificerat avvecklings-
alternativ. I själva verket är en av dess grundidéer att en bestämd
tidsplan bör läggas fast först om några år och efter en planmässig
utvärdering av valmöjligheterna. Det är därför inte möjligt att nu
göra kvantitativa kalkyler för att söka uppskatta detta alternativs
konsekvenser för samhällsekonomin.

Detsamma gäller beträffande konsekvenser av att redan de
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närmaste åren stänga ett mindre antal reaktorer. Betingelserna
för en sådan åtgärd har berörts i avsnitt 1.3 och i någon mån i del-
avsnittet 1.6.1 ovan. Mer detaljerade kostnadskalkyler kan dock
göras först då åtgärdsalternativ lagts fast, som anger ordningsföljd
och tidsschema för den avveckling som övervägs. Allmänt gäller
att de konsekvensbeskrivningar, som lämnats i denna rapport, en-
dast kunnat inriktas på att i grova drag belysa förutsättningarna
för en påskyndad kärnkraftsavveckling. Kostnadskalkyler i egent-
lig mening kräver att mer preciserade förutsättningar anges.

75



2 UTGÅNGSPUNKTER

A vvecklingsalternativ
Denna utredning handlar om olika alternativ för kärnkrattsav-

vecklingen och deras konsekvenser för miljö, ekonomi och ener-
giförsörjning. Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl är anledningen till
vår undersökning av möjligheterna att tidigarelägga den svenska
kärnkraftsavvecklingen. Den hittills gällande avvecklingsplanen.
som innebär en avveckling till senast år 2010. utgör jämförelse-
normen för vår analys. Det fal'et kn'.lar vi fortsättningsvis refe-
rensalternativet. Mot detta ställs olika utformningar av en tidigare-
läggning av kärnkraftsavvecklingen.

En tänkbar tidigareläggning av kärnkraftsavvecklingen är en
avveckling som inleds omedelbart men tillåts pågå under sä pass
lång tid att ny produktionskapacitet hinner byggas för den del av
kärnkraften som måste ersättas. Detta alternativ kallar vi för in -
veckling på tio år eller avveckling till 1997. Det avgörande här är
inte själva årtalet utan antagandet om att beslut om avvecklingen
fattas nu men att tid ges för utbyggnad av ny produktionskapaci-
tet.

Vi ska diskutera olika varianter av avvecklingen pä tio ar där
kärnkraftverken snabbare eller långsammare tas ur drift under
perioden. Eftersom planeringen och utbyggnaden av ersättande
kraft i detta alternativ antas bli igångsatt omedelbart kommer den
att baseras på nu tillgänglig och beprövad elproduktionsteknik.

Vi studerar även konsekvenserna av en, vad vi kallar, snabbav-
veckling. Här antas samtliga kärnkraftverk tas ur drift inom lop-
pet av 2 år. Största delen av anpassningsbördan kommer da att
falla på elanvändningen eftersom ny produktionskapacitet inte
hinner byggas i det tidsperspektivet. Vad som står till buds pa till-
förselsidan är att utnyttja existerande vattenkraft, mottrycksan-
läggningar, kraftvärmeverk och oljekondensverk mer intensivt än
för närvarande.

Dessa båda alternativ för en tidigareläggning av kärnkraftens
avveckling har det gemensamt att avvecklingen - beslut och när-
mare planering - startar omedelbart. I referensalternativet behö-
ver inga konkreta beslut om exempelvis utbyggnad av ny elpro-
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duktionskapacitet fattas ännu. Det ger rådrum för såväl fortsatt
forsknings-, utvecklings- och demonstrationsverksamhet som yt-
terligare undersökningar och förhandlingar. Det kan exempelvis
gälla pilotanläggningar för bränsleceller och förgasning, demonst-
rationsanläggningar för små och medelstora vindkraftverk, små
kraftvärmeverk, kolbaserad elproduktion med strikta miljökrav
och förhandlingar om import av naturgas. Även på användnings-
sidan kan i detta tidsperspektiv olika åtgärder vidtas som under-
lättar den förestående avvecklingen. Ytterligare exempel på vil-
ken typ av insatser det kan röra sig om kommer att diskuteras i
rapporten.

Beroende på hur den förberedande verksamheten utfaller kan
bedömningarna av förutsättningarna för kärnkraftsavvecklingen i
referensalternativet påverkas. I denna utredning har vi dock i
våra räkneexempel för referensalternativet hållit oss till en slut-
punkt för kärnkraftsanvändningen som är år 2010. Både avveck-
Hngsalternativet 1997 och 2010 består emellertid av olika byggste-
nar såväl vad avser elanvändningen som utbyggnaden av ersättan-
de kraft. De sätts i de utredda alternativen samman så att man
får en avvägning mellan elanvändning och eltillförsel där den sista
sparade eller, i elanvändningen, ersatta kilowattimmen kostar
lika mycket som den sist tillförda kilowattimmen. Dessa byggste-
nar går även att använda för att konstruera andra alternativ än de
i utredningen presenterade. Ett dylikt exempel återfinns i sam-
manfattningen där även ett avvecklingsalternativ några år in på
2000-talet diskuteras.

Syftet med de presenterade avvecklingsalternativen är att ge
underlag för ett ställningstagande till avvecklingsstrategi. Inget av
dem ska uppfattas som en konkret avvecklingsplan. Ytterligare
utredningsarbete och ställningstaganden i en rad detaljfrågor
krävs för att åstadkomma en dylik plan.

Konsekvenserna av de alternativa avvecklingsalternativen kan
endast beskrivas mot bakgrund av vissa antaganden om omvärl-
dens utveckling. En viktig faktor i detta sammanhang är den eko-
nomiska utvecklingen. En annan betydelsefull förutsättning gäl-
ler miljörestriktionerna.

Ekonomisk utveckling
Tillväxten i världekonomin har ökat de senaste åren bl a till

följd av oljeprisfallet. Enligt många bedömare kan man förvänta
sig en något snabbare tillväxt under det kommande decenniet än
under det föregående. På längre sikt är osäkerheten större. Nya
oljeprishöjningar och andra resurs- och miljöproblem kan verka
dämpande på den ekonomiska utvecklingen medan tekniska
framsteg kan verka stimulerande.
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Verket har under utredningens gång kunnat ta del av det arbe-
te som för närvarande bedrivs inom ramen för den pågående lång-
tidsutredningen (LU 87) liksom de bedömningar av den interna-
tionella och svenska ekonomiska utvecklingen som för närvaran-
de görs inom konjunkturinstitutet och statens industriverk. Mot
denna bakgrund har vi gjort bedömningen att den svenska indust-
rins utveckling blir mer positiv under den närmaste 10-årsperi-
oden än under den föregående. Närmare bestämt har vi ansatt
den årliga tillväxttakten till 2,7 % att jämföra med 0,7 % under
perioden 1975-1985.

För perioden efter 1997 har vi gjort ett något försiktigare anta-
gande och räknat med en tillväxttakt på ca 2,5 % per år bl a med
hänvisning till de stigande oljepriser vi då räknar med. Betydelsen
för energiefterfrågan av alternativa antaganden för industritill-
växten kommer att illustreras.

Industrin kan dock inte förbli opåverkad av en kärnkraftsav-
veckling - varken vad gäller tillväxttakt eller branschsammansätt-
ning-effekter som vi också tagit hänsyn till i de olika avvecklings-
fallen.

Miljörestriktioner
Jämfört med en situation med kärnkraft kommer utvecklingen

utan kärnkraft att leda till ökad användning av olja, kol. inhems-
ka bränslen och eventuellt naturgas dels p g a direkt ersättning av
el med bränslen i t ex uppvärmningen dels p g a ökad insats av
bränslen i elproduktionen. Vi har räknat med att skärpta miljö-
krav kommer att ställas på nya elproduktionsanläggningar liksom
existerande oljekondensverk om de behöver användas för bas-
lastproduktion. De skärpta miljökraven tillämpar vi i alla alterna-
tiven. Detta innebär att miljöutsläppen exempelvis 1997 blir
mindre med än utan kärnkraft. Möjligheterna att i det senare fal-
let ytterligare skärpa kraven så att belastningen på miljön inte
ökar vid avvecklingen av kärnkraft diskuteras.

Analysmetod
Utgångspunkten för vår analys av kärnkraftsavvecklingen och

dess konsekvenser är att den genomförs inom ramen för de insti-
tutionella förhållanden som råder idag. Detta betyder att riksdag
och regering styr utvecklingen genom övergripande beslut om för-
utsättningarna för de enskilda aktörernas agerande - kommuner,
företag, kraftindustri och hushåll. Exempel är beslut om miljö-
krav och användningen av kärnkraft. Givet dessa ramar antas de
enskilda aktörerna i våra framtidsbedömningar anpassa sig på för
dem bästa sätt ungefär som idag.

För elmarknaden innebär denna utgångspunkt att vi inte räk-
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nar med att ny elproduktionskapacitet kommer in i produktionen
förrän den blir lönsam, d v s priset nått en sådan nivå att det täc-
ker de totala kostnaderna för ny produktionskapacitet, drifts- och
investeringskostnaderna (inklusive de kostnader som betingas av
de skärpta miljökraven). Först då är elanvändarnas betalningsvil-
ja för el så stor att den motiverar investeringen. I den situationen
får man också en kostnadseffektiv avvägning mellan eltillförsel
och ytterligare effektivisering av elanvändningen och ersättning
av el med andra bränslen. Det avkastningskrav vi ställer på inve-
steringarna är 6 % realt räknat.

Vidare räknar vi med att ökade produktionskostnader för el
får slå igenom på elpriset. Huvudalternativet är att priset liksom
för närvarande sätts efter de kortsiktiga marginalkostnaderna. In-
vesteringskravet leder samtidigt till att kortsiktiga och långsiktiga
marginalkostnader sammanfaller vilket ger en ekonomiskt effek-
tiv utveckling på elmarknaden.

Givet dessa förutsättningar försöker vi beskriva hur de enskil-
da aktörerna kommer att agera och vilka möjligheter de har att
anpassa sig då priset på el stiger i samband med kärnkraftsavveck-
lingen.

Metoderna för att göra dessa bedömningar varierar mellan
sektorer och delområden. För industrin görs exempelvis en ge-
nomgång bransch för bransch av möjligheterna att effektivisera
elanvändningen och ersätta el med andra bränslen vid de högre
elpriserna. Här ägnas naturligtvis de mest elkrävande branscher-
na störst uppmärksamhet. Inom sektorn bostäder, service m m är
det uppvärmningen som står i centrum för intresset och frågan
gäller förutsättningarna för fastigheter med olika typer av upp-
värmningssystem och standard att göra lönsamma konverteringar
till andra bränslen och att spara energi. Möjligheterna att effekti-
visera användningen av hushållsel och den s k driftelen som an-
vänds i lokalerna uppskattas också.

Denna relativt detaljerade ekonomisk-tekniska bedömnings-
metod måste emellertid av olika skäl kompletteras med andra me-
toder. Den ger ingen bra uppfattning om trögheterna i anpass-
ningsprocessen och statistiken håller inte alltid för analyser ned-
brutna på kategorier av olika ändamål för energianvändningen. I
dessa sammanhang kan exempelvis ekonometriska ansatser an-
vändas. Med den ekonomisk-tekniska metoden är det också svårt
att fånga de strukturförändringar som uppstår i samhället då stör-
re förändringar i förutsättningarna för energiförsörjningen upp-
står såsom vid en oljeprischock eller en avveckling av kärnkraf-
ten. Då påverkas inkomstnivån i landet, produktionens tillväxt-
takt och fördelning på olika branscher liksom hushållens konsum-
tionsmönster. Dessa systemeffekter analyseras lämpligen med



hjälp av formaliserade modeller och dessa modeller kan även be-
hövas för att kontrollera konsistensen i övriga resultat.

Med dessa olika ansatser försöker vi således beskriva hur
kärnkraftsavvecklingen skulle kunna gestalta sig. I denna utveck-
ling finns dock inbyggt effekter av trögheter och marknadsimper-
fektioner. Förutom ingreppen mot kärnkraftverken och de skärp-
ta miljökraven tänker vi oss att energipolitiken i övrigt inte för-
ändras. Nästa fråga blir då vad statsmakterna skulle kunna göra
för att underlätta anpassningen så att den blir så effektiv som möj-
ligt och därmed avvecklingen så billig som möjligt. Är det bättre
med en lag som tvingar kraftföretagen att ta kärnkraften ur drift
eller en skatt på kärnkraften som lägger en ekonomisk press på
dem att fortast möjligt ta kärnkraftverken ur drift? Behöver sta-
ten ingripa i prisbildningen för att sätta konsumenterna under
press att använda energi effektivare?

En marginalkostnadsprissättning på el kan. om den tillämpas
under en tid då produktionskostnaderna stiger snabbt, få vissa ne-
gativa bieffekter som det också kan finnas anledning för statsmak-
terna att mildra. Det handlar här främst om skillnaderna i företa-
gens och hushållens möjligheter att på kort och läng sikt anpassa
sig till stigande elpriser. Trögheter i den kortsiktiga anpassningen
kan resultera i arbetslöshet och regionala obalanser liksom stora
ekonomiska påfrestningar på de hushåll som i utgångsläget an-
vänder mycket el. Statliga insatser för att klara dessa omställ-
ningsproblem kommer därför också att diskuteras.

Utredningens uppläggning
Inledningsvis beskriver vi i kapitel 3 de antaganden vi gjort om

utvecklingen av de internationella bränslepriserna. Samtidigt be-
skrivs förutsättningarna för import av olja och kol med olika spe-
cifikationer vad gäller t ex svavelinnehåll. Priser och tillgång till
inhemska bränslen behandlas också i kapitel 3.

Därefter går vi i kapitel 4 in på kraftproduktionen. Där beskri-
ver vi de olika teknikerna för elproduktion, idag existerande och
under utveckling, vad avser kostnader och miljöutsläpp. Möjlig-
heterna att använda inhemska bränslen för elproduktion stu-
deras. Bedömningar av ny miljövänlig teknik under utveckling re-
dovisas särskilt.

I kapitel 5 beskrivs elefterfrågan i industrin, för uppvärmning
och övriga ändamål samt möjligheterna att effektivisera elan-
vändningen och ersätta el med bränslen.

Elmarknaden behandlas i kapitel 6 och där ställs möjlig eltill-
försel mot elefterfrågan och diskuteras hur referensalternativet
kan utfalla liksom en avveckling till 1997 och en snabbavveckling.
Här får vi fram och kan jämföra de totala kostnaderna som kärn-
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kraftsavvecklingen i de olika alternativen medför för elproduktio-
nen och anpassningen av elanvändningen. Kapitlet avslutas med
en redovisning av den totala energianvändningen och energitill-
förseln i de olika alternativen. Diskussionen om statliga styrmedel
för att klara kärnkraftsavvecklingen återfinns i kapitel 7.

Miljöavsnittet i kapitel 8, tar sin utgångspunkt i de bedömning-
ar som gjordes i kapitel 6 av den totala energianvändningen. Ut-
släppen av bl a svavel och kväveoxid beräknas och deras konse-
kvenser för miljön diskuteras. Här finns också ett avsnitt om häl-
soeffekter liksom de risker för stora katastrofer som är förknippa-
de med olika energislag.

Rapporten avslutas med ett kapitel om samhällsekonomiska
effekter av kärnkraftsavvecklingen. Förutom konsekvenserna för
hälsa och miljö, som behandlades i kapitel 8. har de samhällseko-
nomiska effekterna sin grund i konsekvenserna på elmarknaden,
dyrare elproduktion och kostnaderna för anpassning av elanvänd-
ningen. Här uttrycks de i termer av kärnkraftsavveckl-ngens ef-
fekter på resursutrymmet i den svenska ekonomin - utrymmet för
privat oci. offentlig konsumtion samt investeringar. Till detta
kommer inverkan på sysselsättningen, den regionala balansen
och inkomstfördelningen i samhället.
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3 BRÄNSLEFÖRSÖRJ-
NINGEN

Detta kapitel behandlar bränsletillförseln i Sverige. Inför frå-
gan om en tidigare avveckling av kärnkraften är utvecklingen på
bränslernarknaderna betydelsefull. En avveckling av kärnkraften
kommer att innebära en ökad bränsleanvändning, både inom el-
produktionssektorn och för att ersätta den elanvändning, som
trängs undan vid högre elpriser.

Priset på bränslena kommer därvid att ha stor betydelse för
kostnaderna för ny elproduktion och för en ökad värmeproduk-
tion. En annan fråga är om marknadssituationen eller infrastruk-
turen inom Sverige eller hos exportländerna sätter hinder i vägen
för ökade tillförselvolymer. Finns det kanske anledning att över-
väga statliga åtgärder som skulle kunna förbättra möjligheterna
för ett ändrat försörjningsmönster?

För elproduktionssektorn är diskussionen om kol, naturgas
och inhemska bränslen av särskilt stort intresse. En fråga är också
om möjligheterna till ökad användning av exempelvis naturgas
och inhemska bränslen ökar över tiden, så att fördelar finns att
vinna om tidsutdräkten för avvecklingen utsträcks bortom den
närmaste tioårsperioden.

Den första delen av kapitlet ägnas åt en genomgång bränsle för
bränsle i avsikt att bedöma prisutvecklingen och möjligheterna till
ökade tillförselvolymer i olika tidsperspektiv och för olika bräns-
lekvaliteter, för oljan exempelvis olika svavelhalter.

I avsnitt två i kapitlet behandlas bränslekedjans miljö- och ar-
betsskadeeffekter. Till övervägande del handlar miljödiskussio-
n~n om utsläpp vid förbränning av bränslen. Bränslehanteringen,
från brytning och utvinning, via transporter och förädling, fram
till eldstaden rymmer emellertid också påverkan på den yttre mil-
jön och på arbetsmiljön.

I det tredje avsnittet behandlas en internationell fråga som har
aktualitet i samband med den svenska avvecklingsdiskussionen.
Den rör den övriga världens förväntade reaktioner på en eventu-
ellt förändrad syn på kärnkraftens säkerhet. En lägre utbyggnads-
takt än den tidigare förväntade, eller en nedläggning av kärn-
kraftverken, skulle komma att påverka efterfrågan på i första
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hand kol, olja och naturgas och därmed på dessa bränslens priser.
Dessutom skulle nedfallet av svavel i Sverige öka påtagligt. Den-
na sista effekt behandlas i miljökapitlet, men en diskussion om
prisförändringarna förs som sagt i det tredje och avslutande av-
snittet i detta kapitel.

3.1 Priser och möjliga
tillförselmängder

I detta avsnitt behandlas marknaderna för olja och oljeproduk-
ter, kol, naturgas och inhemska bränslen. Efter en genomgäng av
utvecklingen och prisbildningen på de internationella marknader-
na, diskuteras hur genomslaget till de svenska användarna påver-
kas av transporter, förädling, hantering och framför allt beskatt-
ning inom landet. Därefter behandlas de inhemska marknaderna
för trädbränsle, torv och energiskog och översiktligt också övriga
inhemska bränslen.

3.1.1 Marknaden för olja och oljeprodukter
Oljeprodukterna står för den dominerande delen i den svenska

energitillförseln. Oljan svarar fortfarande för cirka hälften av den
tillförda energin. Utvecklingen på oljemarknaden är därför av
största intresse då man diskuterar förändringar i energisystemet.
Oljepriset påverkar prisnivån även på de andra bränslena. Kolpri-
set är beroende av oljepriset, eftersom dessa bränslen konkurr-
erar i exempelvis den europeiska elproduktionen. Nivån på kol-
priset inverkar i sin tur på priserna på våra egna fasta bränslen,
eftersom ett konkurrensförhållande finns i den svenska uppvärm-
ningssektorn.

En kärnkraftsavveckling innebär rimligen en större bränslein-
sats. I den mån denna kommer ati omfatta oljeprodukterna, får
oljehanteringens miljöeffekter ett ökat intresse. Finns det någon
möjlighet att skärpa kraven när det gäller eldningsoljans svavel-
halt? Skulle en ökad avsättning av tjock eldningsolja kunna moti-
vera en svensk avsvavlingsanläggning?

Dessa frågor behandlas i slutet av detta avsnitt. Lät oss emel-
lertid först diskutera oljemarknadens och oljeprisets utveckling
på medellång och lång sikt. Den kortsiktiga utvecklingen är i det-
ta sammanhang av mindre intresse.



'Oljeutvinningens vo-
lym uttrycks vanligen i
flödesmättet fat/dag. Ett
fat (barrel) motsvarar
159 1 och 1 milj fat/dag
ungefär 50 Mton/är.

Utvecklingen fram till mitten av 1990-talet

Bakgrunden till den senaste tidens utveckling på oljemarkna-
den är att OPEC-länderna och särskilt Saudiarabien till följd av
alltför höga priser under början av 1980-talet. förlorat en stoi del
av sin avsättning och tvingats arbeta med lågt kapacitetsutnytt-
jande.

Från ca 30 Mbd (milj fat/dag)1 under 1980-talets första år var
OPEC:s produktion under 1985 endast ca 16 Mbd. Särskilt mins-
kade efterfrågan på tjock eldningsolja. Som en följd av framför-
allt Saudiarabiens ändrade marknadsstrategi - i korthet en över-
gång från höga priser och små volymer till låga priser och större
volymer-föll världsmarknadspriset under det senaste året till den
nivå som realt räknat rådde vid 1970-talets början.

Utgångspunkten för vår bedömning är de deklarerade strävan-
dena från OPEC-ländernas sida att erhålla en "rättvis" mark-
nadsandel. Denna målsättning syftar också till att hälla oljepriset
så lågt. att man bromsar ytterligare prospektering och utbyggnad
av produktionskapacitet utanför OPEC och på efterfrågesidan till
att man söker återvinna framför allt tjockoljemarknaden.

Den önskvärda prisnivån för de oljeproducerande länderna
med stora reserver och stor produktionskapacitet, främst Sau-
diarabien, är den som stimulerar efterfrågan och begränsar såväl
utbyggnaden av nya reserver som investeringarna i oljeersättande
energislag, samtidigt som intäkterna pä kort sikt inte minskar allt-
för mycket. Andra OPEC-länder. med mindre reserver och större
inkomstbehov, har ett intresse av högre pris, eftersom de inte i
samma utsträckning behöver beakta den framtida avsättningen.
Dessa länders möjligheter att påverka priset är emellertid begrän-
sade de närmaste åren.

För att OPEC ska hålla samman fordras kanske ett oljepris
strax under 20 dollar/fat och ett kapacitetsutnyttjande inom
OPEC på kring 20 Mbd.

Kan dessa villkor uppfyllas?
På efterfrågesidan har effekten av de lägre oljepriserna initialt

uppskattats kunna ge en ekonomisk tillväxttakt som är en pro-
centenhet högre än vad som tidigare förutsågs. Denna ökning kan
i sin tur beräknas ge ett nettotillskott i oljeefterfrågan på omkring
1 Mbd. En mer återhållsam värdering som också beaktar att en
förbättrad oljeeffektivitet redan är inbyggd i de investeringar som
gjorts under 1980-talet, samt att en ökad beskattning kan begrän-
sa prissänkningarnas genomslag i konsumentledet, ger dock sna-
rast vid handen att inkomsteffekten på efterfrågan är betydligt
mindre.

Vidare skulle oljan kunna återvinna vissa marknadsandelar



från andra energislag; kol och gas, vilket jämtört med ett bibehål-
lande av 1985-års oljepriser skulle kunna ge en ytterligare efter-
frågeökning på kanske ett par Mbd. Totalt kan då den beräknade
efterfrågeökningen år 1990 bli ca 5 Mbd, varav större delen orsa-
kas av lägre oljepriser.

På utbudssidan kan endast små effekter av lägre priser förvän-
tas; utbyggnaden av vissa smärre Nordsjöfält samt nya fynd utan-
för Kalifornien, Kanada och Afrika faller bort eller senareläggs.
För Nordsjöproduktionen har en minskning på ett par hundra tu-
sen fat/dag beräknats. En importavgift i USA skulle kunna skyd-
da den högkostnadsutvinning som där äger rum från att slås ut. I
annat fall kan produktionen där minska med upp till 2 Mbd.

Totalt skulle nettoutbudet på den internationella marknaden
från icke OPEC-anslutna producenter komma att falla med ca
1 Mbd till 1990-talets början.

Sammantagna skulle dessa grovt uppskattade pris- och in-
komsteffekter av de låga oljepriserna kunna innebära att OPEC-
ländernas kapacitetsutnyttjande ökade från ca 16 Mbd år 1985 till
omkring 20 Mbd eller strax över vid 1990-talets början. Denna
efterfråge- och utbudsutveckling vore inte helt tillfredställande
för att lösa intressemotsättningarna mellan OPEC-länderna. Sär-
skilt om kriget Iran-Irak upphör kan, som en följd av ökad pro-
duktion i dessa länder, motsättningarna inom kartellen skärpas
med fortsatta prisfluktuationer som följd. Ett utvidgat krig skulle
å andra sidan medföra ett minskat utbud och något högre priser.
Under oförändrade politiska förutsättningar föreligger dock möj-
ligheten för en bräcklig jämvikt.

Blir efterfrågeökningen vid lägre priser starkare, t ex p g a en
ökad efterfrågan från u-ländernas sida, skulle dock en balans kun-
na upprätthållas inom OPEC. Utsikterna för en sådan stabilitet
förbättras ytterligare om icke OPEC-anslutna producentländer
kom att medverka.

En sammanfattande bedömning ger vid handen att det är stör-
re sannolikhet för att det reala genomsnittspriset på råolja för pe-
rioden fram till 1990-talets första hälft ligger under 20 dollar/fat,
än över denna nivå. Betydande prisfluktuationer kan dock för-
väntas.

Utveckling på lång sikt

I det längre perspektivet - framemot sekelskiftet - kan oljepri-
serna åter komma att stiga betydligt. Ju längre och djupare den
nuvarande nedgången är, desto kraftigare och säkrare blir upp-
gången.

Vissa fundamentala fakta kvarstår nämligen även i den turbu-



lenta situation oljemarknaden nu genomgår. Således svarar
OPEC-länderna alltjämt för en alldeles dominerande del av de
fastställda reserverna, omkring 2/3 av världens totala reserver,
trots att prospekteringen i dessa länder avtagit betydligt under det
senaste decenniet.

För OECD-länderna är situationen den motsatta; trots inten-
siv letnings- och utvecklingsverksamhet har särskilt produktionen
i USA under senare år varit större än nytillskottet av reserver.

Under rimliga antaganden om prospekterings- och utvinnings-
investeringar, efterfrågeutvecklingen och uttömningen av vissa
producentländers reserver, kommer efterfrågan i det längre tids-
perspektivet att åter koncentreras till de oljerika länderna i mella-
nöstern samt vissa andra producentländer, t ex Mexico och Vene-
zuela.

Låga oljepriser under åttiotalet kan därtill innebära att t ex till-
gångarna i t ex Nordsjön koncentreras till ett fåtal större företag.
En sådan process skulle kunna leda till, att branschen från att un-
der senare år ha utvecklats till en fri marknad, åter integreras med
producentstaterna som nya deltagare. Följden skulle kunna bli
mer stabila men också högre oljepriser.

Nu aktuella bedömningar pekar således på att oljemarknaden
åren efter sekelskiftet åter domineras av de främsta OPEC-län-
derna oavsett OPEC-organisationens framtida öde. Den mest
ekonomiska utvinningstakten för ett enskilt land beror främst på
dess oljereserver och ekonomiska mål. Dess eventuella OPEC-
tillhörighet saknar betydelse i det perspektivet.

Någon gång under nästa sekels första årtionden kan oljepriset
realt räknat åter stiga över det tidiga åttiotalets nivå. Utrymmet
för genomgripande politiska eller tekniska förändringar innebär
dock att utsagor om utbud eller priser i det perspektivet får ses
som relativt osäkra.

Tillförselmängder

Oljeersättnings- och energisparåtgärderna under de senaste tio
åren har motiverats utifrån antaganden om ökande oljepriser och
en tilltagande knapphet på olja samt risker för politiska störningar
med åtföljande avbrott i försörjningen. Mot bakgrund av den
överskottssituation som nu råder finns det anledning att i korthet
beröra i vad mån dessa faktorer kan komma att påverka möjlighe-
terna att även i framtiden förse det svenska samhället med de
kvantiteter olja som kommer att erfordras.

Den förskjutning mot ett lättare fat, d v s en större andel des-
tillatprodukter i efterfrågemönstret som allmänt inträffat i Väst-
europa har varit mera påfallande i Sverige än i övriga Europa.
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Den svenska råoljeimportens fördelning på olika länder har
genomgått kraftiga förskjutningar. Under åttiotalets första hälft
hade således det tidigare mycket stora mellanösternberoendet
nästan helt eliminerats. I stället kom en övervägande del från
norska och brittiska fält i Nordsjön.

Under den senaste tiden har importen från Mellanöstern åter
ökat vilket återspeglar den nya marknadssituationen. Det kan
också noteras att svenska raffinaderier står för en allt större andel
av totala förbrukningen, d v s produktimportens andel har fallit
kraftigt.

Den produktefterfrågan som är svårast att ersätta är den som
härleds från transportsektorn och den kemiska industrins behov.
Dessa oljeprodukter är svåra att ersätta och har därför låg pris-
elasticitet.

I takt med att krackningskapaciteien växer i raffinaderiindust-
rin, ökar emellertid möjligheterna att tillgodose den på lång sikt
varaktiga efterfrågan på drivmedel. Raffinaderiindustrin kan i
framtiden framställa en allt större mängd lätta produkter av en
allt mindre volym råolja, vilket begränsar räoljeefterfrågan och
därmed utrymmet för prishöjningar.

I det här aktuella tidsperspektivet finns ingen anledning att be-
fara att de kvantiteter av råolja eller produkter som kommer att
efterfrågas i Sverige inte kan erhållas på den internationella
marknaden.

'För en utförlig redovis-
ning se Svavelhiilten i ol-
jeprodukter, statens
energiverk, 1986:4.

Tillförsel av lågsvavlig tunn och tjock eldningsolja

Statens energiverk har på uppdng av regeringen utrett förut-
sättningar, kostnader och konsekvenser för att sänka den högsta
tillåtna svavelhalten i såväl tunn eldningsolja som tjock eldnings-
olja. Utredningen mynnade i korthet1 i följande slutsatser:

När det gäller tunn eldningsolja existerar såväl i Västeuropa
som i Sverige en tillräcklig kapacitet hos raffinaderierna för att
sänka den högsta tillåtna svenska svavelhalten från 0,3 procent till
0,2 eller t o m 0,15 procent. En ändrad svensk lagstiftning här kan
samordnas med förväntade ändrade regler inom EG. Merkostna-
den torde uppgå till ett par procent av importpriset.

När det gäller möjligheterna att sänka svavelhalten i tung eld-
ningsolja till nivåer under 1 procent står främst två metoder till
buds:
a Utnyttjande; av naturligt lågsvavlig råolja
b Direktavsvavling av resioljor.

Ett grovt mått på främst kostnaderna för sänkt svavelhalt enligt
ucn första metoden utgör de noteringar som finns på den ameri-
kanska ostkusten för tjock eldningsolja med 0,5 och 0,3 procent



svavel. Merkostnaden, jämförd med kvaliteten 1,0 procent, är för
0,5 procent ca 10 dollar (genomsnittsmerkostnad under 1985).
Detta ger ca 7 500 kr per reducerad ton svaveldioxid.

Den samhällsekonomiska kalkylen för att minska svavelemis-
sionerna genom att sänka den högsta tillåtna svavelhalten med ett
par tiondels procentenheter varierar under tämligen rimliga be-
räkningsförutsättningar mellan ett par hundra och upp till 20 000
kr/ton svaveldioxid.

Dessa kostnadsberäkningar antyder att en sänkt svavelhalt i
tjockoljan under vissa förutsättningar kan vara samhällsekono-
miskt kostnadseffektiv, jämfört med andra sätt att bli kvitt svavel-
dioxiden. Direktavsvavling ter sig främst intressant i ett långsik-
tigt perspektiv vid varaktigt låga oljepriser och en ökad import
från Mellanöstern till Västeuropa.

Även om tekniken för tjockoljeavsvavling är kommersiellt till-
gänglig, saknas företagsekonomiska incitament för svenska raffi-
naderier att investera i en avsvavlingsanläggning mot bakgrund av
den mycket kraftigt minskade förbrukningen av tjockolja. Därför
är det inte troligt att en sådan anläggning byggs vid något av de
svenska raffinaderierna inom de närmaste 5-10 åren.

På längre sikt kan konkurrensen om de svavelfattiga råoljorna
i Nordsjön öka til) följd av skärpta miljörestriktioner i Europa.
En ökad raffinering av mellanösternolja innebär också högre sva-
velhaiter.

Investeringar i avsvavlingsanläggningar kan dock eliminera de
tillförselproblem som kan uppstå genom en sådan utveckling.

En forcerad kärnkraftsavveckling innebärande ökad elproduk-
tion vid oljekondensverken skulle vid oförändrade miljökrav in-
nebära betydande ökningar av de lokala svavelemissionerna i
starkt försurningskänsliga områden i Västsverige och Blekinge.
Möjligheterna att försörja befintliga oljekondensverk med ex-
tremt lågsvavliga eldningsoljor har därför specialstuderats av sta-
tens energiverk.

Med vissa investeringar torde det vara tekniskt möjligt att ge-
nom en ökad segregering vid svenska raffinaderier producera 2,5
milj ton tjockolja med en svavelhalt/år kring 0,5 procent genom
att tillvarata atmosfärisk återstodsolja ur lågsvavliga råoljor.

Det går också att anskaffa extremt lågsvavlig tjockolja till Sve-
rige. Den lägsta möjliga svavelhalten uppskattas ligga kring 0.2
procent, även om härvid tillförselalternativen är få.

Beträffande en avsvavlingsanläggning kan noteras att vid lik-
värdiga ekonomiska kriterier tjockoljeavsvavling och rökgasav-
svavling i stora anläggningar förefaller medföra i stort sett samma
kostnad.

Jämfört med att åstadkomma en begränsning av svavelemissio-



nerna genom att använda lågsvavliga råoljor förefaller tjockolje-
avsvavling vara ekonomiskt fördelaktig, om en emissionsnivå un-
der motsvarande ca 0,3 procent svavel i oljan eftersträvas. Vid
högre nivåer kan däremot investeringsalternativet konkurrera för
närvarande.

3.1.2 Naturgasmarknaden
Sverige har sedan 1985 anknytning till det europeiska naturgas-

nätet via Danmark. En svensk natiugasmarknad är under upp-
byggnad i Skåne och stamledningen dras nu vidare mot Halmstad
och eventuellt Göteborg. Planer finns också på en utvidgning av
nätet upp mot mellansverige.

Det rör sig i Sydgasprojektet om högprisgas. Gasen har idag
svårt att konkurrera med andra bränslen inom industri- och upp-
värmningssektorn. Med dagens prisnivå är elkraftsproduktion ba-
serad på naturgas av ekonomiska skäl svår att försvara.

De svenska erfarenheterna hittills av en högprismarknad. med
priset betydligt högre än utvinnings- och transportkostnaderna,
får emellertid inte skymma möjligheterna till en betydligt ökad
naturgasanvändning, vid en annan och lägre prisnivå.

I detta avsnitt skall vi ställa frågan om detta kan vara realistiskt
i tidsperspektivet de närmaste tio åren.

Internationell handel med naturgas

Naturgas har en lång historia som energikälla, men är relativt
ny inom internationell handel. Från sekelskiftet och fram till and-
ra världskriget var USA den helt dominerande naturgasmarkna-
den. 1945 svarade USA för 92 % av världens naturgasanvänd-
ning. Efter hand som nya naturgasfyndigheter upptäcktes under
1950- och 60-talen ökade naturgasanvändningen snabbt. Ännu på
1960-talet var dock handeln med naturgas marginell och gasen an-
vändes framför allt i de länder där den producerades.

De kraftiga oljeprisökningarna 1973/74 gjorde att naturgasens
konkurrenskraft gentemot oljan ökade och att det blev lönsamt
att ta en mängd nya fyndigheter i bruk. Gasen kom till använd-
ning inom ett flertal nya användningsområden och den interna-
tionella handeln med naturgas ökade kraftigt. Parallellen med ut-
vecklingen på kolmarknaden är slående.

Naturgas transporteras nu långa sträckor, t ex från Norge till
olika länder i Europa och från Sibirien till Öst- och Västeuropa.
Kondenserad naturgas, LNG, transporteras långa sträckor per
fartyg, t ex till Japan.

En mängd nya rörledningar har byggts för naturgasen. Kartan
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visar de viktigaste naturgassystemen i Europa. Som framgår av
kartan har nu Sverige, via transitering genom Danmark, möjlig-
heter att importera naturgas från ett stort antal länder. Dagens
överföringsmöjligheter, 25-30 TWh begränsar dock importvoly-
merna på kort sikt.

Statfjord
Transmissions system och
tillförselvägar

Befintliga eller
beslutade

LNG terminal

Swedegas AB Febr -S3

Fig 3.1. Det västeuropeiska naturgasnätet
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Priser och kontrakt på den västeuropeiska
naturgasmarknaden

Priser och kor ' aktsvillkor varierar i hög grad på den interna-
tionella natur- mrknaden och det går därför inte. till skillnad
från oljem: : * .den, att tala om ett världsmarknadspris på gas.
Förutsäur ägarna för att en mer enhetlig gasmarknad skall upp-
stå ? ' < vkså begränsade, eftersom andelen gas i internationell
h;r • Si är liten och antalet köpare och säljare är få. Transport-
' • /naderna för naturgasen är höga och varje naturgaskontrakt
•'.nebär mycket långsiktiga åtaganden för både säljare och köpa-
re.

Det finns dock p g a konkurrenssituationen mellan naturgas
pä den ena sidan och olja och kol på den andra, en strävan mot
prisutjämning, med viss eftersläpning. De prisnoteringar som
finns idag speglar ett oljepris kring 30 dollar per fat. Statistiken
visar en prisvariation mellan 8 och 18 öre per kWh. En beräkning
från Data Resources Incorporated anger jämviktspriset för natur-
gas, vid ett oljepris på K)—12 dollar till ca 6-7 öre kWh, vilket vida
understiger det svenska inköpspriset från Danmark.

Priset på naturgas följer i de flesta exportkontrakt index knut-
na till olika oljeprodukter. Baspriser och index bygger ofta pä ol-
jepriserna i flera länder. Priserna kommer även fortsättningsvis
att bestämmas av konkurrensförhållandet till oljan, även om di-
rekta knytningar till kolpriset kan förekomma.

För närvarande är naturgastillgången mycket god och utbudet
överstiger efterfrågan vid rådande priser. Vissa gasutvinningspro-
jekt har senarelagts. På kort sikt kommer energiutbudet i allmän-
het att vara rikligt och konkurrensen mellan bränsleslagen hård.
Om inte exportörerna går ned i pris, kan inköpsviljan för naturgas
komma att minska. Det finns också en tendens till lägre gaspriser
i nytecknade kontrakt.

Lägre priser kan i sin tur innebära ett minskat intresse för inve-
steringar i nya produktionsanläggningar. "Golvet" för naturgas-
priserna påverkas starkt av hur långt naturgasen behöver trans-
porteras, samt av om investeringar i ledningssystem redan är gjor-
da. Det rör sig om ett antal skilda marknader med skilda förutsätt-
ningar, vad gäller lokal tillgång på gas, tidigare investeringar i
transportnät etc.

Efter hand som nu gällande kontrakt löper ut på 1990-talet,
uppstår ett ökande behov att teckna nya kontrakt, vilket kan leda
till en mer stabiliserad marknad. Skulle en kärnkraftsavveckling
bli mera allmän får detta naturligtvis också betydelse för prisni-
vån. Oljeprisutvecklingen är väsentlig för den kommande prisut-
vecklingen, både direkt och via sin påverkan på kolpriset. En läg-
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re oljeprisnivå kommer att ytterligare pressa gaspriserna.
Den centrala strategin för de gasimporterande länderna är. och

kommer att förbli, att söka få balans mellan olika leverantörer, så
att intresset av såväl låga priser som rimlig leveranssäkerhet kan
tillgodoses.

Den svenska naturgasmarknadens utveckling

I juli 1985 togs det svenska ledningssystemet för naturgas i
bruk. Gasen transporteras i en stamledning från Dragör i Dai;-
mark till Klagshamn strax söder om Malmö och vidare till Hass-
larp nordost om Helsingborg. Grenledningar för gasen vidare till
städer och industrier. Den kontrakterade volymen är 440 milj nr'
per år.

Stamledningen förlängs under 1986/87 vidare från Helsingborg
till Halmstad, det s k Sydgas II projektet. Sydgas II beräknas vara
i drift i juli 1987. Den kontrakterade volymen för denna del av
projektet är 50 milj m? per år. Vidare finns en option på ytterliga-
re 50 milj m3 per år. Inom kort väntas beslut om ytterligare för-
längning av stamledningen till Göteborg- Västgas I. Sydgas I och
II samt Västgas I omfattar således tillsammans ca 650 milj m3 na-
turgas per år (ca 7 TWh).

Planer finns för ytterligare förlängning av naturgasnätet från
Göteborg och vidare upp mot Stockholm.

Marknadstäckning och fördelning på användarkategorier

Naturgasen befinner sig ännu i ett introduktionsskede pä den
svenska marknaden och användningen domineras av industrin.
Det är troligt att marknadsandelarna kan komma att förändras
över tiden. En eventuell tidigare avveckling av kärnkraften skulle
också påverka efterfrågans struktur och betalningsviljan för na-
turgas. Naturgasen kan dock knappast komma till användning för
uppvärmning i Sverige pä samma sätt som i många västeuropeiska
länder, eftersom Sverige har ett väl utbyggt fjärrvärmenät där
naturgasen har svårt att konkurrera. Naturgasen kan dock använ-
das i kombination med andra bränslen i kraftvärmeanläggningar.

Naturgasen konkurrerar med olika energislag beroende på vil-
ken del av energimarknaden det gäller. Detta gör att de olika
kundkategorierna har varierande betalningsvilja för naturgasen.
Betalningsviljan för naturgasen påverkas också av att naturgasen
är ett rent och högvärdigt bränsle som är lätt att hantera. Detta
kan öka betalningsviljan i förhållande till andra bränslen.

Vi har, med hjälp av ett underlagsmaterial från Swedegas
studerat ett antal åskådningsexempel på naturgasanvändning i
Sverige, varierande från 4 TWh upp till 55 TWh och däröver. I
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samtliga exempel antar vi att sådana priser har förhandlats fram,
som gör naturgasen konkurrenskraftig gentemot olja, kol och in-
hemska bränslen.

Exemplen utgår från ett grundalternativ med en stamledning
från Västkusten upp till Gävle via Stockholm. Vid en ökad natur-
gasanvändning (utöver 15 TWh) grenas ledningen ut efterhand
för att nå ytterligare industrier, mindre orter och småhus. Vid en
naturgasanvändning över 30 TWh används hela tillskottet enbart
för elproduktion.

Industrin

Industrin svarar för den största andelen av naturgasanvänd-
ningen, ca 65 %. Förutsättningarna för gasanvändning är mycket
varierande mellan olika branscher och även mellan olika företag
inom samma bransch, beroende på produktsortimen* och produk-
tionsmetoder. I de fall gasen kan används direkt i processer, t ex
i ugnar (stålindustri, keramisk industri, bagerier), är den ett myc-
ket konkurrenskraftigt bränsle. En övergång från olja till gas kan
förenkla produktionstekniken. Detta gör att vissa industrikunder
kan betala något mer per energienhet för gasen än för oljan.

Inom andra industrier där naturgasen används för produktion
av varmvatten eller ånga, är gasens fördelar begränsade till lägre
drifts- och underhållskostnader. De bränslen som är energialter-
nativ till naturgas varierar starkt mellan olika branscher och före-
tag. Det vanligaste är att naturgasen ersätter olja.

Prissättningen för industrin är marknadsanpassad, d v s gaspri-
set sätts i förhållande till kostnaderna för de energislag, som gasen
konkurrerar med i det enskilda fallet.

Vid en total naturgasanvändning i landet på 15 TWh beräknas
naturgasen ersätta ca 10 TWh andra bränslen inom industrin. El-
ersättningen inom industrin kan uppskattas till ca 1 TWh och av-
ser i första hand omställbara elpannor.

Vid 25 TWh förväntas naturgasen ersätta 3-4 TWh el inom in-
dustrin. Den begränsade elersättningen inom industrin beror bl a
på att naturgas inte är konkurrenskraftig inom massa- och pap-
persindustrin och på att endast en mindre mängd elpannor utnytt-
jas i värnecentraler.

Bostäder

Inom småhussektorn konkurrerar naturgasen i huvudsak med
olja och vattenburen elvärme. För flerbostadshus är alternativet i
de flesta fall el eiler lätt eldningsolja.

Vid en naturgasanvändning på 15 TWh kan naturgasanvänd-
ningen i småhus uppskattas till ca 0,2 TWh. (Detta avser framför
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allt småhus i sydgasområdet). Vid en naturgasanvändning på
25 TWh skulle 6 TWh kunna användas i småhus under förutsätt-
ning av konkurrenskraftiga priser. Detta innebår en elersättning
med 2-4 TWh inom småhussektorn.

För småhus används idag en fa-jt tariff. I sydgasområdet är tax-
an för småhuskunder för närvarande i storleksordningen 20
öre/kWh. Till detta kommer en årlig abonnemangsavgift och en
engångsavgift för anslutning till naturgasnätet.

Fjärrvärme

Inom uppvärmningssektorn är fjärrvärme och naturgas kon-
konkurrera med den rörliga bränslekostnaden, vilken är låg för
fastbränsleeldade anläggningar. Naturgasen förväntas allmänt
inte vara något konkurrenskraftigt alternativ i dessa. Det finns
inte vara något konkurrenskraftigt alternativ i dessa. Det finns
dock en möjlighet att kombinera värmeproduktion med elpro-
duktion i mindre anläggningar med hjälp av naturgas.

Värmecentraler

I mindre blockcentraler konkurrerar naturgasen i huvudsak
med el och lätt eldningsolja. I större blockcentraler konkurrerar
naturgasen även med inhemska bränslen.

Naturgasanvändningen i värmecentraler kan uppskattas till
3-4 TWh vid en naturgasanvändning på 15 TWh. Vid 25 TWh na-
turgas förväntas 5 TWh användas i värmecentraler. El-ersättning-
en förväntas bli ca 1 TWh. I kraftvärmeverk kan naturgas använ-
das i en s k kombinerad cykel, d v s i kombination med andra
bränslen, vilket innebär ett relativt stort elutbyte.

Elproduktion med naturgas

Naturgas förväntas i Sverige användas framför allt för att ersät-
ta el och bränslen. Det skulle dock kunna bli aktuellt med natur-
gasproducerad el i kondensanläggningar i Sverige om sådana pri-
ser kan förhandlas fram som gör naturgasen konkurrenskraftig i
förhållande till kol. För naturgasvolymer över 30 TWh/år gäller
dock att en ny stamledning måste byggas. Det hör till saken att
ledningsbunden naturgasdistribution är en mycket energität dis-
tributionsform. Om naturgas kan levereras till priser som medger
paritet med kolkondens kan volymerna i nya ledningar bli mycket
stora.

95



Möjliga tillförselmängder och kostnader

Finns det möjligheter att köpa den naturgas Sverige kan kom-
ma att efterfråga vid en kärnkraftsavveckling och är det möjligt
att bygga ut distributionskapaciteten inom rimlig tid?

Naturgas finns tillgängligt i stora mängder på flera håll, relativt
nära Sverige. Ett svenskt naturgassystem kan försörjas via Dan-
mark, Norge och Finland. Kartan visar möjliga tillförselvägar.

Halten-
Danhen

Karsto

Fig 3.2. Alternativa tillförselvägar

Danmark

De fastställda danska naturgasreserverna i Nordsjön uppgår
till 100 miljarder m3 (ca 1000 TWh) varav drygt hälften i fält med
existerande produktionsutrustning. Huvuddelen av denna pro-
duktion är redan kontrakterad, varav drygt 6 miljarder m3 till Sve-
rige. Principbeslut beträffande utbyggnad av de tillkommande re-
serverna förväntas redan under detta år och produktionen skulle
kunna påböras i början av 90-talet.

Swedegas har genom avtal tillförsäkrat sig transporträtt i det
danska naturgassystemet både för dansk naturgas och leveranser
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från kontinenten. Detta avtal gäller t o m år 2003 och har lagts till
grund för dimensioneringen av den danska stamledningen.

Transporträtten genom Danmark motsvarar en energimängd
på drygt 20 TWh, medan den tekniska gränsen ligger betydligt
högre. Med begränsade investeringar i kompressorkapacitet kan
25-30 TWh importeras till Sverige i det befintliga systemet.

För utökade leveransvolymer från Danmark får förutsättas att
en ny rörledningsförbindelse etableras. Detta skulle kunna ske
från knutpunkten i det danska systemet. Egtved på Jylland, via
Grenå-Falkenberg till avgreningspunkten mot mellansverige.
Härigenom uppnås två inmatningspunkter i systemet vilket delvis
ger tekniska förbättringar i förhållande till dagsläget. Tilläggsin-
vesteringar för överföring av 15-25 TWh/år uppgår till ca 1 mil-
jard kr. Om beslut fattas inom ett par år skulle ett drifttagande
kunna ske år 1995.

Norge

Fastställda naturgasreserver i Norge uppgår till 2 800 miljarder
m3 (28 000 TWh) varav ca 350 miljarder m3 i Haltenbankenområ-
det utanför Trondheim och 250 miljarder m3 på Tromsöflaket
längst i norr vid Barents hav. Huvuddelen av reserverna återfinns
alltså i Nordsjön. Nyligen har ett stort kontrakt tecknats med kon-
tinentala köpare av naturgas från bl a Troll-fältet i norra delen av
Nordsjön. I detta fält finns nästan hälften av de norska Nordsjöre-
serverna samlade och ytterligare kvantiteter naturgas kan leve-
reras.

Norsk gas kan, förutom via det danska systemet, levereras di-
rekt till Sverige eller över norskt land. Det tidigare så omtalade
Tromsö-området med rörledning via Sverige till kontinenten för-
väntas ej kunna realiseras - åtminstone inte före år 2000. Dar-
e n ^ finns en ilandföringspunkt för norsk naturgas i Kårstö strax
norr om Stavanger. Vidare har stora naturgasfynd under senaste
tiden gjorts på Haltenbanken utanför Trondheim.

Kårstö

En eventuell ledning från Kårstö passerar Oslo och möjliggör
därför försörjning av Östlandet i Norge med inhemsk naturgas.
Kapacitet för överföring av ca 15-25 TWh/år innebär en investe-
ringskostnad på ca 3-3,5 miljarder kr. En svårighet med detta al-
ternativ är passagen av högre bergmassiv samt känsliga naturom-
råden. Om aktuella naturgasvolymer skulle motivera en utbygg-
nad av produktionen off-shore, torde det vara tekniskt möjligt att
ta ledningen i drift under mitten av 1990-talet. Vid denna tidpunkt
kan det för övrigt vara av intresse att kunna leverera naturgas till
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Oslo-området. Det finns planer på ett gaskraftverk på Kårstö.
Detta skulle bli Norges första gaseldade kraftverk och planerat
startår är 1991. Dessa planer kan innebära försämrade möjlighe-
ter till svensk import via Kårstö, men förbättrar å andra sidan
möjligheterna för Norge att exportera tillfälliga elöverskott.

Hallenbanken

En naturgasförbindelse för gas från Haltenbanken skulle kun-
na vara färdig vid mitten av 1990-talet. En rörledning till Sverige
kan antingen sträcka sig genom Norge eller i huvudsak genom
Sverige och eventuellt kombineras med överföring till Oslo samt
transitering till kontinenten. Då en uppgörelse nyligen träffats be-
träffande norska leveranser till kontinenten från Troll-fältet, är
troligen det kontinentala intresset av att få tillgång till ytterligare,
mer avlägset belägen gas till mitten av 1990-talet inte särskilt
stort. Däremot är den svenska marknaden väl belägen för leve-
ranser från Haltenbanken. På Haltenbanken har man gjort fynd i
fem olika block om sammanlagt 322 miljarder m3 naturgas. En-
bart i Midgårdsfältet finns 103 miljarder m3. För närvarande ut-
reds olika utbyggnadslösningar för Haltenbanken. Tänkbara al-
ternativ är:
a Ilandföring av associerad gas genom en högtrycksledning för

olja och kondensat.
b Ilandföring av naturgas genom en separat gasledning,
c Utvinning av olja och återinjicering av naturgasen för senare

bruk.
d Gasutvinning för produktion av flytande naturgas, LNG.

En ilandföring av både olja och gas i en tvåfasledning, d v s
ett system anpassat för transport av olja och gas i samma system,
innebär en betydligt bättre projektekonomi än alternativet att
föra in enbart naturgas. En ilandföring av enbart naturgas blir
egentligen intressant först vid volymer som överstiger ca K) mil-
jarder m3 naturgas per år.

Transport av naturgas i rörsystem kännetecknas av betydande
stordriftsfördelar. Av transportekonomiska skäl, är det önskvärt
att transportera så stora mängder olja och gas som möjligt inom
ramen för ett givet rörsystem.

Om ostabiliserad olja och kondensat förs iland från Haltenban-
ken till Tröndelagskusten kan associerad gas komma att vara till-
gänglig till lägre priser än vad som allmänt beräknas från Nord-
sjön. De låga produktionspriserna talar för att det är möjligi att
knyta naturgaspriserna från Haltenbanken till koipriserna på ett
sådant sätt att naturgasproducerad el kostnadsmässigt kommer i
paritet med el producerad i kolkondensverk.
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Naturgas för elproduktion skulle kunna vara tillgänglig till mit-
ten av nittiotalet. Även stamledningen och gaskraftverk i Sverige
skulle kunna vara färdigställda inom loppet av 5-6 år efter att be-
slut har fattats.

Under förutsättning av konkurrenskraftiga priser, är naturgas
från Haltenbanken ett alternativ för elproduktion. Denna skulle
kunna ske vid gaskraftverk i Norge eller i Sverige. Exempelvis
krävs det emellertid sex parallella 420 kV ledningar för att trans-
portera 30 TWh el. Om naturgasen istället transporteras i rörled-
ningar för svensk elproduktion skulle sådana gaskraftverk lämpli-
gen kunna förläggas i närheten av de nuvarande kärnkraftverken.

De beräkningar som gjorts tyder på att det är billigare att trans-
portera naturgas i rörledningar för svensk elproduktion än att
överföra elkraft. Vid elförsäljning till Sverige som understiger
motsvarande 2 miljarder m3 naturgas per år är det dock billigare
att överföra energin från naturgasen i form av el.

Finland

Finland försörjs sedan 1973 med sovjetisk naturgas i en ledning
från Leningrad till Imatra, vilken har en överföringskapacitet pä
ca 5 miljarder m Vår. Sovjet är världens största naturgasproducent
(6(K) miljarder m-Vår) och har ca 40 9f av världens totala fastställ-
da naturgastillgångar eller drygt 30 000 miljarder m \ främst kon-
centrerade till Sibirien.

Möjligheten att försörja Sverige med sovjetisk naturgas via
Finland och Bottenhavet har vid flera tillfällen studerats och den
har funnits tekniskt möjlig. Det finska systemet är f n under ut-
byggnad från Kuovla till Helsingfors och Tammerfors. I ledning-
en från den sovjetiska gränsen till Kuovla finns ledig kapacitet på
upp till lOTWh/år. För större volymer förutsätts att hela sträckan
genom Finland till svenskt system nyanläggs. Investeringskostna-
den för 10 TWh/år i överföringskapacitet uppgår till ca 2 miljarder
kr. Motsvarande kostnad för 25 TWh/år är 3,5-4 miljarder kr.

De relativt höga överföringskostnaderna är den främsta orsa-
ken till att någon överenskommelse hittills ej kunnat nås. Intres-
set från sovjetisk och finsk sida förefaller dock vara stort och det
bör finnas goda förutsätt lingar att ta en ledning i bruk senast
1995.

Kostnader för distribution av naturgas

Kostnaderna för inköp av naturgas svarar idag för ca hälften av
de totala kostnaderna för användaren. Distributionskostnaderna
väger tyngst för småhus, medan inköpspriset får störst betydelse
för värmecentraler och industri.



En stor del av kostnaderna tor tillförsel och distribution av na-
turgas är fasta. Det innebär att kostnaderna per levererad enhet
sjunker betydligt vid ökade mängder inom ramen för de befintliga
distributionsnätens kapacitet.

Nedan visas en sammanställning av volymer och kostnader för
naturgas inom olika områden. Till dessa kostnader kommer
drifts- och underhållskostnader med ett par procent av de samlade
investeringskostnaderna per år.

Tabell 3.1. Investeringskostnader for naturgas

Naturgas Ersatt Användningsområde eller reducerad el Investering
Volym M.kr

7 TWh Befintligt system till Varberg. stamled- 2 400
ningar och grenledningar

15 TWh 1 TWh Utvidgning till mellansverige. Stockholm/ 5 800
Gävle

25 TWh 7-8 TWh Grenledningssystemet expanderas. Små- 14 700
' hus ansluts i betydande utsträckning

40 TWh 12-13 TWh Enligt ovan samt naturgas till kraftvärme- 17 800
verk. Ny stamledning förutsätts

55 TWh 19-20 TWh Enligt ovan samt naturgas för produktion 18.000
av elkraft i kondensanläggningar

Som framgår av sammanställningen av investeringskostnader-
na, inträder den största investeringsökningen vid volymer över
25 TWh, då naturgasen även används i kraftvärmeverk. Detta be-
ror på att en ny stamledning då måste byggas. Den marginella in-
vesteringen, då naturgas även används för produktion av elkraft i
kondensanläggningar är däremot relativt begränsad. Det måste
poängteras att dessa kostnadsangivelser snarast har tillkommit för
att visa storleksordningen av investeringsbeloppen.

Slutsatser

Möjligheten att använda naturgas blir naturligtvis beroende av
det pris, som gasen kommer att betinga. För elproduktion i kon-
densanläggningar är gasen knappast aktuell om importpriset inte
kan sättas i paritet med kolet, i dess användning i kondenskraft-
verk. Verkets studier rörande fyndigheterna på Haltenbanken vi-
sar att det finns förutsättningar för förhandlingar med norska bo-
lag om detta.

Sammantaget visar genomgången av importmöjligheterna från
olika länder att det finns goda möjligheter att försörja den svens-
ka naturgasmarknaden även vid betydande importökningar från
våra nordiska grannländer och detta redan till 1995. En självklar
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åtgärd inför en kärnkraftsavveckling är att noggrant undersöka
möjligheterna för import från i första hand Norge.

3.1.3 Kolmarknaden

Den svenska användningen av energikol har ökat långsamma-
re än vad som förutsågs ännu för några år sedan och uppgick 1985
till ca två och en halv miljoner ton. Inför kärnkraftsavvecklingen
kan det bli aktuellt med elkraftproduktion i kolkondensanlägg-
ningar. Importbehovet skulle därmed kunna komma att mång-
dubblas. Är detta rimligt inom en tioårsperiod? Vi skall i detta
avsnitt beröra denna fråga. Först ska vi dock översiktligt behandla
den internationella kolmarknaden för att få en uppfattning om det
framtida kolprisets utveckling, vilket är avgörande för kolkraf-
tens konkurrensduglighet.

Sedan oljan i början på 1950-talet gjorde sitt stora intåg på den
internationella energimarknaden har kolets relativa andel i värl-
dens energiförsörjning minskat, trots att kolproduktionen hela ti-
den ökat. Den globala utvecklingen sedan 1950-talet kan kort
sammanfattas så, att kolproduktionen har fördubblats samtidigt
som kolets andel av energiförbrukningen har halverats. Först ef-
ter oljeprisökningarna 1979/80 inträffade ett trendbrott - en svag
ökning har kunnat iakttas. Kolet svarar nu för ca 30 % av värl-
dens energiförsörjning.

Den utan jämförelse största andelen kol används för elproduk-
tion, övriga betydande användarsektorer är stål- och cementtili-
verkning. Kolanvändningen för elproduktion inom OECD-områ-
det redovisas i tabell 3.2.

En väsentlig olikhet mellan kol- och oljemarknaden är att en
helt dominerande andel av kolproduktionen förbrukas inom re-
spektive producentland och att bara en liten del av världsproduk-
tionen går i internationell handel. Då kolet tidigare hade svårt att
konkurrera med olja för energiproduktion utgjordes den interna-
tionella handeln huvudsakligen av kol för metallurgiska ändamål.
Först i slutet av 1970-talet tog handeln med energikol riktig fart.
1985 omfattade världshandeln ca 335 miljoner ton (10,4 % av
produktionen). Andelen energikol har kontinuerligt ökat och ut-
gjorde 1985 för första gången mer än hälften av den internationel-
la handeln.

Import- och exportregioner

De mest betydande importregionerna för energikol är Västeu-
ropa och Sydostasien. I Europa tillhörde Danmark och Frankrike
de länder som först ökade importen av energikol och i Asien hör-
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Tabell 3.2 Koian vändning för elproduktion inom OECD, 1984

EUROPA

Danmark
Finland
Frankrike
Holland
Tyskland
Italien
Sverige
Storbritannien2

NORDAMERIKA

STILLA HAVS-regionen

OECD TOTALT

Kol för elpro-
duktion
(Mtce)1

209.1

7.6
2.1

18,7
5.4

83.4
9.0
0.15

44.9

540.1

58.6

807.8

Andel av total
kolanvändning
(V)

61.1

93.8
45.7
50.5
57.4
70.0
44.3

4.0
68.0

82.4

41.4

70.9

Andel av total
elproduktion
(Crc)

30.9

95.6
12.8
16.0
26.9
60.0
14.9
0.8

45.3

50.7

22.0

40.1

' Miljoner ton kolekvivalenter
: Kolanvändningen var uppskattningsvis 20 MTCE lägre än normalt som en Ujd

av den brittiska gruvstrejken

de Japan till de första. Beroende på transportkostnadernas bety-
delse kan man säga att den internationella kolmarknaden i princip
har varit indelad i två regioner.

I Atlantregionen. med Västeuropa som viktigaste importom-
råde, har de prismässigt mest fördelaktiga exportörerna varit Syd-
afrika. Polen och östra delarna av USA och - i viss mån - även
Storbritannien. Australien, västra Kanada och västra USA har
agerat som marginalleverantörer. Förra året inträdde här Colom-
bia som nytt exportland.

I Stilla Havs-regionen, med Japan och övriga länder i Sydost-
asien som mottagarländer, har Australien och västra USA domi-
nerat tillförselsidan. Exportörer i Sydafrika och östra USA har
svarat för marginella leveranser.

Med ett ökat antal exportörer och importörer och med en viss
uppluckring av den tidigare så tydliga regionaliseringen av den
internationella kolhandeln framstår marknaden i dag som mera
utvecklad och homogen än tidigare. Prisnivån bestäms av tillgång
och efterfrågan och prisspridningen är hänförlig till kvalitetsskill-
nader hos produkten och värdering av faktorer som leveranssä-
kerhet och riskspridning. Någon risk för ett kartellsamarbete, lik-
nande OPEC. finns knappast på kolmarknaden.

Utvecklingen sedan 1970-talet

På den internationella marknaden var priset på energikol i bör-
jan av 1970-talet högre än priset på olja, räknat per energienhet.
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och kolet saknade konkurrensförmåga för t ex elgenerering. En
koleldad anläggning har högre kapital- och driftkostnader i jäm-
förelse med en oljeeldad anläggning, och kolet måste därför vara
billigare än olja per energienhet för att uppväga denna differens.

Då oljepriset mer än fördubblades 1973/74 steg också kolpri-
set, men i en långsammare takt. Fram till oljeprishöjningarna
1978 var priset på energikol importerat till Västeuropa lägre än
priset på importerad olja, omkring 10-15 % lägre per energien-
het. Denna differens var i allmänhet inte tillräcklig för att uppvä-
ga övriga merkostnader vid kt Ikondens kontra oljekondens, men
trots detta började kolanvändningen så sakteliga öka i syfte att
minska oljeberoendet.

Danmark var det land i världen som snabbast och mest radikalt
gick in för att ersätta olja med kol i elproduktionen.

I de viktigare kolexportländerna påbörjades under perioden
1973-79 investeringar i projekt inriktade på att möta en prognos-
tiserad exportökning. Då oljepriset hastigt ökade igen 1978 var
utbudet av kol på den internationella marknaden tillräckligt stort
för att täcka efterfrågan och importpriserna på kol steg endast
marginellt på den europeiska marknaden. Kolpriset utgjorde vid
denna tidpunkt ca 70 % av priset på tung eldningsolja räknat per
energienhet. Kolet blev därmed ett ekonomiskt intressant alter-
nativ även bortsett från det försörjningsstrategiska värdet av att
minska oljeberoendet.

Vid de fortsatta kraftiga oljeprisökningarna 1979/80 var kolpri-
set i stort sett konstant. Det relativa priset per energienhet sjönk
till mellan 40-50 % av oljepriset, vilket gjorde kolet till ett ekono-
miskt mycket tilltalande alternativ.

Det genomsnittliga importpriset på energikol under 1980-talet
till EG-området och prisspannet mellan dyraste och billigaste ur-
sprungsland visas i figuren.

Den kraftiga prisstegringen under 1981 sammanhänger med att
Polen under senare delen av 1980 fick problem att uppfylla sina
exportåtaganden till följd av oroligheterna i landet. Bristande
hamnkapatitet i USA och Australien bidrog till att tillförselsitua-
tionen på marknaden tidvis var ansträngd. Det genomsnittliga im-
portpriset till Västeuropa under 1981 var ca 62 dollar per ton. Då
oljepriset också ökade under 1981 motsvarade kolpriset ändå
bara ungefär halva oljepriset per energienhet.

Under 1982 inleddes en period med sjunkande kolpriser. I bör-
jan av 1985 motsvarade kolpriset knappt 40 % av oljepriset per
energienhet, men under året sjönk oljepriset så att det relativa
kolpriset mot slutet av 1985 uppgick till ca 50 %.
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Figur 3.3 Importpris på energikol till Europa {EG-området)

Den framtida utvecklingen

Medellång sikt
Om oljepriserna förblir på en låg nivå under en följd av år kom-

mer pressen på kolpriset att öka. Utgående från antaganden om
produktions- och fraktkostnader för kol importerat till Västeuro-
pa kan man kalkylera de prisnivåer där kol från olika exportlän-
der inte längre kan konkurrera med olja för elproduktion på rent
ekonomiska grunder.

Enligt beräkningar av Chase Manhattan Bank har amerikans-
ka och kanadensiska kolproducenter svårigheter att täcka rörliga
kostnader, om kolet ska kunkurrera med olja, då råoljepriset
sjunker under 14 dollar/fat. Beroende på vilka antaganden man
gör om prisrelationen mellan Eo5 och råolja kan man identifiera
ett lägsta möjliga pris cif Västeuropa i intervallet 40-46 dollar/
ton, under vilket kol från högkostnadsproducenterna USA och
Kanada inte längre är tillgängligt.

På samma sätt börjar svårigheter uppstå för australiska produ-
center vid ett råoljepris vid 10-12 dollar/fat. I prisintervallet
30-35 dollar/ton försvinner australiskt kol från den västeuropeis-
ka marknaden.

Sydafrikanska producenter kan täcka rörliga kostnader vid
konkurrens med råolja ned till K) dollar/fat, vilket motsvarar ett
kolpris cif Västeuropa inom intervallet 23-30 dollar/ton. Under
detta pris försvinner också sydafrikanskt kol.

Beräkningar av detta slag är statiska och tar ingen hänsyn till
att låga oljepriser leder till ökad efterfrågan som i sin tur leder till
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ökade priser. Vidare är det osannolikt att priserna på kolmarkna-
den förblir på de nivåer där de olika producentländerna antas fal-
la bort, eftersom ett sådant bortfall medför en mer eller mindre
uttalad bristsituation på marknaden. Under antagande om fort-
satt låga oljepriser kommer emellertid också kolpriset naturligtvis
att förbli lågt.

Lång sikt
Framemot sekelskiftet när oljepriset förväntas igen stiga, kan

kolpriset på den internationella marknaden åter utvecklas, utan
att slå i det tak, som oljepriset utgör. De stora och geografiskt
spridda tillgångarna på kol, tillsammans med strukturen hos den
internationella marknaden, gör att det finns goda grunder att
anta, att de internationella kolpriserna långsiktigt kommer att ha
en relativt lugn utveckling. Kolet kommer trots en viss prisökning
hela tiden att vara ekonomiskt fördelaktigt i jämförelse med olja.

Möjliga tillförselmängder

Vid en svensk kärnkraftsavveckling bortfaller ca 60 TWh el.
Låt oss anta att 40 TWh av dessa måste ersättas med ny elproduk-
tion. Är det teoretiskt möjligt att basera denna produktion på en-
bart kol och klara bränsleförsörjningen av dessa anläggningar.
Detta motsvarar i så fall 14 miljoner ton bränsle.

Sveriges import av energikol ökade under 1985 med ca en halv
milj ton jämfört med året innan och uppgick totalt till ca två och
en halv. Till dessa mängder ska läggas en relativt konstant årlig
import av knappt två milj ton kol för metallurgiska ändamål.

Under 1985 togs energikol emot i 24 svenska hamnar. De störs-
ta kvantiteterna anlöpte hamnarna i Oxelösund och Västerås. En-
ligt sjöfartsverket är den nuvarande hamnkapaciteten i Sverige
tillräcklig för att hantera en årlig import på ca 6 milj ton energi-
kol, varför den nuvarande importen kan fördubblas innan befint-
lig hamnkapacitet blir en trång sektor.

Under slutet av 1970-talet diskuterades frågan om, och i så fali
var, en svensk centralhamn för kolimport skulle anläggas. Enligt
dåtidens prognoser ("Förutsättningar för ökad kolanvändning i
Sverige, Dsl 1979:9", Konsekvensutredningens referensalterna-
tiv) skulle Sveriges import av ångkol kunna uppgå till 23 milj ton
år 2000.

Inför den omfattande kolanvändning som då förespeglades,
belystes också frågan om behovet av svenska centralhamnar i ut-
redningen. Man valde i utredningen att koncentrera sig på tre al-
ternativ som på ett tidigt stadium framstod som starka kandidater,
nämligen Göteborg, Landskrona och Oxelösund. Dessa tre ham-

105



nar bedömdes sammantaget kunna ta emot 20-25 milj ton/år.
Lokaliseringen av en storhamn till Nynäshamn har också ut-

retts närmare. En omsättning på 2,5 milj ton/år beräknas vara
möjlig i ett inledningsskede och vid full utbyggnad beräknades 5
milj ton/år kunna omsättas.

Dessa tidigare utredningar visar alltså att fyra (av flera) möjli-
ga intagningshamnar ger möjligheter att årligen ta in 25-30 milj
ton energikol till Sverige.

Om emellertid en ökad kolefterfrågan uppstår genom att ett
antal stora kondenskraftverk uppförs, är det inte givet att de an-
givna hamnalternativen är de lämpligaste. Frågan om välägnade
kustlägen för kolkondens har utretts, bl a i samband med den fys-
iska riksplaneringen, och ett flertal tänkbara lägen har angetts.
Lokala miljöhänsynstaganden och konsekvenser för eldistribu-
tionsnätet kommer att vara viktiga parametrar då något eller någ-
ra lägen slutligen ska fastläggas. Konsekvenserna för elnätet är
samtidigt en funktion av hur kärnkraftsavvecklingen genomförs.

Sammantaget torde alltså inga fysiska hinder föreligga för att
tillföra bränsle till 40 TWh kolkondens (14 milj ton/år). Möjlighe-
terna att öka inköpen på den internationella kolmarknaden be-
döms vara goda.

3.1.4 Prisgenomslag i Sverige
Diskussionen har hittills i detta kapitel begränsats till prisbild-

ningen på de internationella marknaderna. Det pris, som de
svenska förbrukarna betalar överstiger emellertid de internatio-
nella priserna. Olika frakt- och hanteringskostnader tillkommer,
liksom kostnader för inhemsk förädling (raffinaderiindustrin) och
inte minst beskattas bränslena hårt i Sverige. Beskattningen änd-
rar även bränsleprisernas inbördes relationer.

Olja och oljeprodukter.

Det minskade oljeberoendet har för svensk del inneburit att
självförsörjningen med färdiga raffinerade produkter har ökat
och importandelen för färdiga produkter alltså fallit. Företags-
strukturen innebär dock alltjämt att produktimport är en alterna-
tiv försörjning, och att prisbildningen sker i internationell kon-
kurrens.

Inom internationella oljekoncerner tillämpas skiftande system
för intern prissättning på råolja. Under senare år förefaller en
övergång till alltmer marknadsorienterade avräkningssystem ha
skett. Jämförelser mellan kostnader för raffinering i Sverige och
inköp av färdiga produkter på den internationella marknaden vi-
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sar att de svenska raffinaderierna hävdar sig väl.
Kostnaden för raffinering är delvis kopplad till oljepriset och

uppgår år 1986 till ca 10 procent av cif-priset för råolja eller drygt
etthundra kronor per kubikmeter. Tiil priset vid raffinaderiets
grind kommer därtill hamn- och farledsvaruavgifter.

Priserna vid raffinaderigrinden - i förekommande fall utskepp-
ningshamnen - visar god följsamhet gentemot internationella
marknadsnoteringar.

Till priserna vid raffinaderigrinden skall läggas företagens på-
lägg för lagring, transporter och distribution, skatter och avgifter
och därefter skall eventuella rabatter dras ifrån för att priset i kon-
sumentledet skall erhållas.

En sammanställning av skatter och avgifter återges i nedanstå-
ende tabell.

Tabell 3.3 Skatter och avgifter på vissa oljeprodukter

Skatter
Motorbensin - blyad bensinskatt

- blyfri -"-
Diselolja
Tunn eldningsolja
Tjock -"-

Särskild avgift för oljeprodukter

Bensin
Dieselbrännolja
Tunn eldningsolja
Tjock -"-

Sammanlagda skatter och avgifter

Motorbensin - blyad
- blyfri

Dieselbrännolja
Tunn eldningsolja
Tjock -"-

1986

229,0 öre/l
213,0 -"-
41.1

411 kr/m3

411

6,0 öre/1
11.8-"-

118 kr/m1

118 -"-

235,0 öre/l
219,0 -"-
52,9 -"-

529 kr/mA

529 -"-

Från 1 jan 87

72.0 öre/l
728 kr/m'

-"-

Anm. Fr o m 1 juli 1986 omvandlas enligt riksdagens beslut ti-
digare särskilda avgifter till särskilda skatter. Samtidigt beslöt
riksdagen om skattehöjningar f r o m l januari 1987. Bensinskat-
terna ändras inte.

De beslut som fattats i riksdagen om energibeskattningen från
den 1 januari 1987 kan uppfattas som betydande avsteg från tidi-
gare angivna riktlinjer. Kolskatten höjs från 140 till 305 kr/ton och
uppgår till 75 procent av oljeskatten i stället för som tidigare 50
procent. Skatten på naturgas blir oförändrad och kommer därför
att uppgå till 50 procent av oljeskatten i stället för som tidigare tre
fjärdedelar.
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Prisfallet på oljan och oljeprodukter har jämte de nu beslutade
skattehöjningarna innebörden att skattens andel av konsument-
priset ungefär fördubblas och kommer att uppgå till ungefär halva
priset i avnämarledet. Det bör dock i detta sammanhang framhål-
las att bränslen som används för elproduktion enligt nu gällande
bestämmelser är befriade från beskattning. Bränslepriserna för
denna köparkategori är därför även fortsättningsvis till den helt
dominerande delen bestämda av den internationella marknaden.

Kol

Även för kol tillkommer ett antal kostnader som belastar
bränslet innan det används av den slutliga förbrukaren.

Ett fartyg som anlöper svensk hamn med gods betalar en far-
ledsvaruavgift som i princip är proportionell mot den sträcka som
seglas i prickade farleder. Den ligger vanligen inom intervallet
4-10 kr/ton gods. Då kolet sedan lossas i hamnen tillkommer en
hamnavgift, i storleksordningen 5-6 kr/ton.

Till detta kommer övriga frakt- och hanteringskostnader fram
till användaren, vilka naturligtvis varierar starkt beroende på av-
stånd och transportmöjligheter från importhamnen Varje last-
ning/lossning kostar omkring 10 kr/ton och transport med lastbil
eller järnväg uppgår till några tiondels kronor per tonkilometer.
De flesta stora förbrukare av kol är dock belägna vid hamn och
kan lossa kolet i mer eller mindre direkt anslutning till anlägg-
ningen.

Vidare tillkommer en lagringskostnad som dels består av rän-
tekostnader för det lagrade kolet, dels också av kapitalkostnader
för den iordningställda lagringsytan och nödvändig hanteringsut-
rustning. Enligt bestämmelserna om beredskapslagring ska ca
60 % av årsförbrukningen hållas i lager och kostnaden härför kan
för närvarande i runda tal uppskattas till ca 30 kr/ton.

Utöver dessa kostnader betalar en kolanvändare energiskatt,
f n 140 kr/ton (gäller ej kol för elproduktion där skatt istället utgår
på den producerade elen). Från 1987 höjs energiskatten som sagt
till 305 kr/ton. Till detta kommer en extra miljöavgift på 10
kr/ton.

I likhet med vad som gäller för olja bestäms användarnas pris
i huvudsak av importprisnivån och beskattningen, medan övriga
kostnadsposter tillsammans uppgår till mindre än tio procent av
detta belopp.

Naturgas

Naturgas importeras till ett pris som avgörs vid förhandlingar
mellan Sverige och exportländerna (f n enbart Danmark). Priset
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är knutet till oljepriset genom ett index. Det nu löpande avtalet
innehåller en s k take or pay-klausul, varför den rörliga delen av
importpriset blir tämligen låg.

Till importpriset kommer kapitalkostnader för investeringar i
naturgasnätet samt kostnader för drift och underhåll och bered-
skapslagring. Större delen av dessa kostnader är fasta.

Skatten på naturgasen är för närvarande 308 kr/1 000 m3 och
kommer som framgått tidigare inte att höjas vid nyår.

De olika kostnadsposternas relativa betydelse varierar mellan
olika användarkategorier. Distributionskostnaderna väger tyngst
för småhus, medan importkostnaden får störst betydelse för vär-
mecentraler och industri.

En stor del av kostnaderna för tillförsel och distribution av na-
turgas är fasta. Det innebär att kostnaderna per levererad enhet
sjunker betydligt vid ökade mängder inom ramen för de befintliga
distributionsnätens kapacitet.

Till dessa kostnader kommer drifts- och underhållskostnader
samt kostnader för lastutjämning och beredskapslager. Drifts-
och underhållskostnaderna uppgår årligen till ca 1 % av investe-
ringskostnaderna för stamlednings- och grenledningssystemet och
till ca 3 % för lågtrycksnätet.

3.1.5 Inhemska bränslen - marknad och
tillgångar

Vi ska nu lämna de internationella bränslena och istället disku-
tera våra egna inhemska bränslen. De oemotsägligt inhemska,
marginella, fyndigheterna av olja på Gotland och brunkol i Höga-
näs berörs emellertid inte, liksom inte heller uranfyndigheter eller
eventuell förekomst av naturgas i Siljansområdet.

Våra inhemska bränslen bildar en mycket heterogen grupp,
med skiftande egenskaper och ursprung. Ved, flis med varierande
ursprung, bark, spån, torv, avfall och halm samt lutar är de vikti-
gaste. En gemensam egenskap är förhållandevis låg energitäthet,
en annan att det är heterogena bränslen. Energiinnehåll och för-
bränningsegenskaper varierar kraftigt.

De oförädlade bränslena, t ex flis, bark och torv, kan vidarebe-
arbetas till förädlade inhemska bränslen, exempelvis briketter,
pelletar eller pulver. Bränslet blir efter en sådan bearbetning mer
homogent, och energitätheten ökar. Det underlättar lagring och
distribution.
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Tabell 3.4 Energiinnehållet i inhemska fasta bränslen cch kol

Bränsle Energiinnehåll (MWh)
1 m3 1 ton

Halm
Bark
Flis
Frästorv
Avfall
Stycketorv
Träbriketier
Ko!

Marknaderna

0.1
0.5
0.8
0,8

1.1
1.8
9.3

3.5-4.5
1.6-2.0
2.0-2.3
2,3-2.5
2.7-3.6
3.3-3.7
3.8-4,6
7.2-7.5

Marknaderna för de inhemska bränslena är nya. trots att flera
av bränslena länge har använts. Endast en liten del av bränslet
passerar en marknad före användning, eftersom den största delen
av bränslet används internt. Detta faktum är av grundläggande
betydelse för att man ska kunna förstå hur den inhemska bränsle-
marknaden fungerar.

År 1985 tillfördes det svenska energisystemet 62 TWh inhems-
ka bränslen. Av dessa användes i det närmaste två tredjedelar,
42 TWh, inom industrin, där massaindustrins lutar utgjorde drygt
27 TWh. Återstoden användes inom sågverken, 6 TWh, och
inom massa- och pappersindustrin 9 TWh. Endast ca 1 TWh av
industrins bränslen passerade en marknad före användningen.

Knappt 20 TWh användes för bostadsuppvärmning under
1985. Närmare 13 TWh användes i småskalig uppvärmning där
privat vedeldning utgör en dominerande andel. Återstoden,
knappt 7 TWh, användes i fjärrvärmeproduktion, varav avfall
stod för närmare 4 TWh. Trädbränsle och torvbränsle svarade för
drygt 2 TWh av det tillförda bränslet, och denna volym upphand-
lades externt. Av 62 TWh passerar således drygt 4 TWh en mark-
nad före användningen. Detta kapitel har sin utgångspunkt i den-
na handel med drygt 4 TWh trädbränsle och bränsletorv, varav
bröts 0,7 TWh under 1985.

Inbördes konkurrens och konkurrens med kol

En bränsleanvändare kan på lång sikt välja mellan olika bräns-
leslag, t ex mellan kol och torv. På kort sikt är valmöjligheterna
begränsade, men förbränningsteknik och bränslehantering har ut-
vecklats så att det ofta är möjligt att med begränsade åtgärder
byta bränsle. På längre sikt är valmöjligheterna större.

Kol år vanligen det viktigaste alternativet till inhemska bräns-
len på både kort och lång sikt, och påverkar priset mest. Olja, el
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och naturgas påverkar prisutvecklingen mera indirekt. Kolet har
flera fördelar framför t ex flis och torv. En fördel är högre energi-
täthet, som medför att behovet av stora utrymmen för lagring
minskar väsentligt vid kolanvändning. Idag påverkar det lokala
kolpriset i stor utsträckning prisnivån för inhemska fasta bräns-
len.

Kostnader för t ex lager och rening av utsläpp är betydande
och verkningsgraden varierar i olika uppvärmningssystem och för
olika bränslen. Efter en sådan jämförelse kan flispriset tillåtas
vara något högre än kolpriset, räknat per energienhet, och priset
på bränsletorv något lägre. Kolpriset kan sägas vara en övre pris-
nivå för inhemska bränslen på lång sikt.

Det är i det här sammanhanget värt att erinra om att de in-
hemska bränslena är helt skatte- och avgiftsbefriade, till skillnad
från kolet. För kol som används i elproduktion utgår dock ingen
skatt. Det intressanta jämförelsepriset, som avgör de inhemska
bränslenas konkurrenskraft, är därför i elproduktionen ca 42
kr/MWh lägre än i värmeproduktionen.

På lång sikt måste en producent kunna täcka sina produktions-
kostnader. Dessa är således på lång sikt en undre gräns för bräns-
lets pris, och de kan variera mycket kraftigt. I första hand används
det billigaste bränslet, t ex bark, och i sista hand används det dy-
raste, t ex avverkningsrester. Produktionskostnaderna ökar ge-
nerellt sett vid en ökad produktion, dels p g a dyrare energislag,
och dels p g a längre transporter. Då produktionskostnaderna
ökar, stiger också priset.

En ökad användning av inhemska bränslen, t ex vid en kärn-
kraftsavveckling, medför att bränslen som kostar mer att produ-
cera successivt börjar användas. Det sker samtidigt som också de
alternativa energislagen blir dyrare.

Gemensamt för de inhemska bränsleslagen är också höga
transportkostnader. Långa transporter blir kostnadskrävande,
och Sverige kan delas in i ett antal olika regionala delmarknader
med något skilda förutsättningar. Antalet företag på var och en
av de olika delmarknaderna, på såväl användar- såsom produ-
centsidan, begränsas, och gör det möjligt för producenterna att
låta priset bestämmas av det lokala kolpriset.

Prisutvecklingen

Det faktiska priset på inhemska bränslen för avsalu bestämms
av den försålda volymen totalt sett, m a o av vilken del av sorti-
mentet som efterfrågas. För de frågor, som mest sysselsätter oss
i denna utredning, möjligheten att sätta in substitutbränslen för
elproduktion och elanvändning, är det därför lämpligast att hela
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tiden betrakta samspelet mellan utbudsvolym och kostnad. Detta
samband påverkas självfallet av konkurrensen mellan bränslena.
Denna prispåverkan är olika beroende på tidsperspektiv.

På medellång sikt kan stigande kolpriser medföra att efterfrå-
gan på trädbränslen och bränsletorv sakta ökar igen. Utbudet kan
komma att öka, och samtidigt integreras produktionen ytterligare
med annan skogsanknuten verksamhet. Prisnivån tenderar att
öka.

På längre sikt medför de stigande priserna på kol och olja att
efterfrågan på inhemska bränslen ökar ytterligare. Energiskatten
på kol höjs f rom den 1 januari 1987. Om den bibehålls in på
2000-talet, kan priset på bränsleflis komma att stiga kraftigt, och
börja närma sig prisnivån på massaved. Samtidigt kan utbudet
förändras, då t ex flis från energiskog kan komma att produceras,
eller då industristrukturen förändras.

Inhemska bränslen produceras och används som sagt inom ett
och samma område. En dominerande andel produceras och an-
vänds dessutom inom samma företag, eller i företag med nära an-
knytning.

För en utökad el- eller värmeproduktion inom vertikalt inte-
grerade företag innebär detta att bränslets produktionskostnader
bestämmer kostnaden för elproduktion, och priset påverkar ut-
vecklingen mera indirekt. En stor del av kostnaderna kan också
minskas genom ett nära samarbete mellan producent och använ-
dare, t ex vid transport och lagring. Det hindrar inte att andra fö-
retag kan engageras för vissa delar av arbetsmomenten i samband
med bränsleproduktion.

Trädbränslen

Trädbränslen är en samlande benämning på bränslen vars ur-
sprung är träd. Hel ved, flis, spån och bark är några exempel på
bränslen som ingår i gruppen. Ursprunget, skogen, innebär att
tillgångarna främst är beroende av skogens tillväxt. De är också
beroende av annan skogsanknuten verksamhet, t ex avverkning
och industriproduktion.

Produktion

Bränsleproduktion är både beroende av bränslekvaliteten och
av tillverkningsmetoderna inom industrin Trädbränslet produ-
ceras nu till stor del under perioden september t o m maj, varför
lagringsbehovet är förhållandevis begränsat. Det producerade
bränslet är till stor del biprodukter, eller avfall, från industripro-
duktionen. Bark och spån är de viktigaste exemplen.

Flis kan produceras från ved som av kvalitetsskäl inte kan an-
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vändas inom industrin, frän röjningar, gallringar och vid slutav-
verkningar.

En ökande mängd bränsle, frä.nst flis. produceras i samband
med gallringar oeh andra skogsvärdande äteärder. Denna andel
kommer troligen att öka under de närmaste aren. eftersom många
terminaler för kombinerad industrived- och bränsleproduktion
nyligen har anlagts.

Produktionskostnader

Biprodukterna har de lägsta produktionskostnaderna. I de fal!
den enda möjliga alternativa användningen är deponering som
avfall, innebär det en minskad kostnad för företaget att elda upp
dem.

Flis och annat bränsle frän gallringar kan ha laga produktions-
kostnader, men de varierar med produktionsmetoder och med
vilket företag som producerar flisen. Arbetsmetoderna, t ex an-
vändning av träddelsmetoderoeh anläggning av virkesterminaler.
innebär att produktionskostnaderna blir väsentligt lägre mom
skogsanknutna företag än tor fristående produktionsföretag. För
flera företag kan en möjlig bränsleproduktion innebära väsentliga
ekonomiska fördelar inom andra områden, t ex skogsvård.

Det är däremot svårare att pä kort sikt anpassa arbetsmetoder-
na till bränsleuttag i samband med slutavverkning. På längre sikt
kan dock förändringar i tekniken fa genomslag även här.

Flis frän stubbar kan också användas som bränsle. Produk-
tionskostnaderna är emellertid mycket höga. de motsvarar när-
mast kostnaderna för massaved, och det är inte troligt att de mins-
kar tillräckligt mycket inom överskådlig tid. Kostnaderna översti-
ger således väsentligt "pristaket" för trädbränsle, d v s kolpriset.

Tabell 3.5 Beräknade produktionskostnader för trädbränslen i olika
produktionsorganisationer (kr/MWh)

Bränsle

Biprnduktcr
(iallringsrester
Avverkningsrester
Rensningsved m m
Stubbved

Produktion
Fristående

70-160
(JUNI
50-160

150-

Skogsankn

'>- 40
40-100
60-160
40-160

I51V-

Distribution
och transport

10-40
1(1-40
10-40
10-40
10-40

Summa

10-
50-
70-
50-

Tillgångar

Trädbränsletillgangarna paverVas av en rad olika faktorer,
som forändras över aren. De viktigaste är:
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• skogens långsiktiga tillväxt
• rävaruuttagen ur skogen
• produktionsmetoderna inom skogsbruket och i den skogs-

anknutna industrin
• råvaruanvändningen inom anknutna sektorer.

Vi skall nedan översiktligt beröra rävaruuttagen och råvaruan-
vändningen inom anknutna sektorer, vilken senare bestämmer
vad som kan bli över till el- och värmeproduktion utanför den
trädanvändande industrin.

Den möjliga produktionen beror på hur stor andel av skogens
tillväxt som tas ut vid avverkningar. En låg gallringsnivå. elle: av-
verkningsbenägenhet, minskar således tillgångarna, och de vari-
erar också med t ex industrikonjunktur. Den möjliga produktio-
nen påverkas också av hur stor del av trädresterna som får ligga
kvar för att inte skogens tillväxt ska minska på längre sikt.

Ett omdiskuterat problem är den låga avverknings- och gall-
ringsnivån under 1980-talet. En ökad kapacitet inom industrin
och en långsiktig skogsvård, kan motivera åtgärder för att öka av-
verknings- och gallringsnivån på lång sikt. Det finns därför anled-
ning att studera hur tillgångarna av trädbränsle förändras vid oli-
ka avverkningsnivåer, gallringsniväer och även av en förändrad
industristruktur.

Inom bränslemarknadsbyrän har en studie i detta syfte utförts.
Resultatet kan sammanfattas i två utbudskurvor för trädbränslen.
Den första av dessa antas gälla under 1980-talet. med den nu an-
vända avverkningstekniken och den befintliga industristrukturen.
Utgångspunkten är den beräknade brutto slutavverknings- och
gallringsnivän under 1980-talet enligt AVB 85 65,9 milj irr̂ sk
(Avverkningsberäkningar 1985. Skogsstyrelsen och Inst för
Skogstaxering. SLU).

Den andra kurvan gäller 1990-talet och motsvarar en ur sam-
hällsekonomiskt perspektiv bästa möjliga avverkning och indust-
ristruktur. Denna innebär en väsentligt högre avverknings- och
gallringsnivå, närmare 77 milj m3sk.

Ur diagrammen kan avläsas möjliga bränslevolymer vid olika
priser. Som jämförelse har i diagrammet för 1990-talet lagts in
kolpriset år 1995, dels för elproduktion (obeskattat) och dels för
värmeproduktion.

Nästa fråga är hur mycket av dessa volymer som kommer att
användas inom industrin. Utbudet, skillnaden mellan hela pro-
duktionen och producentens egen användning, är det som åter-
står för annan användning utanför industrin, exempelvis för el-
och värmeproduktion.

För delar av det utbjudna bränslesortimentet finns andra an-
vändningsområden, bl a för skivindustrins produktion, jordför-

114



bättringsmedel m m. Hur stor del som slutligen kommer att an-
vändas inom energisektorn påverkas av prisutveckling och indust-
ristruktur.

I diagrammen har verkets uppskattningar av den interna an-
vändningen angetts. Det framgår att vid konkurrenskraftiga pri-
ser, endast små volymer kommer att finnas tillgängliga. Diagram-
men är hårt summerade och döljer att det på lokala delmarknader
kan finnas speciellt goda förutsättningar för avsalu till låga priser.
En slutsats av bränslemarknadsbyråns beräkningar är dock att det
årliga bränsleuttaget utanför den trädanvändande industrin inom
ett rimligt kostnadsintervall knappast kan överstiga 5-10 TWh un-
der 1990-talet.

KrMWh

140--

Kolpris 1 0 0 - .
inkl. skatt

Kolpris 60
exkl. skatt

20

1980-TALET '•:'::':•- intern
användning

lutawerkningsrester >>

Gallringsrester

Biprodukter
Tillgång

10 30 50

Kr MWh 1990-TALET

Massaveds-
pris

140

Kolpris
inkl. skatt 1 0 0 "

Kolpris
exkl. skatt 60

; •: i - intern
användning

. ^ É ^ " Sluta werkningsrester

•',Gallringsrester

:;f'-; ' . "-H 1 1
10 30 50

Tillgång

Fig 3.4. Tillgångar av trädbränsle
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Resultatet bor tolkas med viss försiktighet. En lägre gallrings-
nivå medför dels att tillgångarna minskar, men också att kurvan i
diagrammet blir brantare. Det är också mycket osäkert hur stora
delar av de billigaste sortimenten som kommer att finnas tillgäng-
liga för användning utanför skogssektorn.

Energiskog

Energiskog består av snabbväxande trädslag som odlas med
avsikt att användas som bränsle. Bränslet, flisen frän energisko-
gen, har i allt väsentligt samma egenskaper som trädbränsle. Grö-
dan, träden i energiskogen, liknar närmast en jordbruksgröda.

Energiskogsbränsle är nytt, men har en längre historia. Redan
1976 inleddes forskning och utveckling av energiskog inom det
svenska energiforskningsprogrammet. Innan man har fatt erfa-
renheter från de praktiska försöken är det inte lämpligt att ga vi-
dare och i stor omfattning odla energiskog. Odling i större skala
är inte aktuellt förrän en bit in pä 1990-talet.

Att anlägga en energiskogsodling innebär en stor investering
för producenten. Tidpunkten frän etablering till första skörd är
minst tre år. och produktionsperioden betydligt längre, ca 20 ar.

Jordbruksmark i nederbördsrika och varma områden är den
bäst lämpade marken för energiskogsodling idag. Den ger de lägs-
ta kostnaderna och den högsta avkastningen. Energiskogsbränsle
kostar i dessa områden knappt 80 kr MWh att producera, vid
åkerkanten. Transportkostnad med upp till 15-20 kr MWh till en
stor användare tillkommer.

Energiskog kan också odlas pa annan mark. t ex något sämre
jordbruksmark, skogsmark och torv mark. Förutsättningarna för
produktionen är här väsentligt sämre, varför avkastningen, räk-
nat i mängd producerat bränsle per ha. blir lägre. Kostnaden för
det producerade bränslet blir därvid högre.

Tillgångar

Energiskogsodling i större omfattning kan som sagt bli aktuell
tidigast en bit in pä 1990-talet. Den maximala, tillkommande, od-
lingsarealen är omkring 10 (MM) ha per ar. och den kan skördas
med högst tre års mellanrum. På god jordbruksmark torde bräns-
leproduktionen motsvara omkring 15 ton torrsubstans per ha och
år. Den maximalt möjliga bränsleproduktionen ar 1995 är med
dessa antaganden drygt 3 TWh och har år 2(KK) stigt till drygt
6 TWh. Omkring år 2010 torde det vara möjligt att producera upp
till 15-20 TWh bränsle per år. Bränslet kommer främst att kunna
produceras i Götalands och Svealands jordbruksbygder. Jord-
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brukspolitiken kommer att spela en central roii för energiskogens
framtid.

Energiskogsflisens egenskaper liknar annan flis. Produktions-
kostnaderna innebär dock att vidare hantering och transporter i
syfte att använda energiskogen i kondensanläggningar knappast
är ekonomiskt försvarbart. Av ekonomiska skäl lämpar sig därför
energiskogen inte primärt till kondenskraft, utan är hänvisad till
värme- och värmekraft marknaden. Prisutvecklingen kan antas
vara densamma som för annan flis.

Torv

Torv produktion i Sverige inleddes åter för några år sedan, och
bade produktionsmetoder och användning behöver fortfarande
utvecklas.

Sammanlagt tar det mellan två och fem år att inleda tonbryt-
ning på en mosse. Produktionsskedet varar sedan mellan 15 och
30 år. beroende på mossens egenskaper. Torven friläggs succes-
sivt med frästorvs- eller stycketorvsmetoder. Därefter torkas tor-
ven av sol och vind. och metoderna är mycket väderberoende.
Torven produceras under sommarmånaderna, vilket speciellt i
norra Sverige innebär en kort produktionsperiod, månadsskiftet
maj juni tom augusti. Behovet av lagring blir därmed stort.

Energiinnehållet i den producerade bränsletorven har före
1986 inte uppgått till 1 TWh bränsle per år men torde år 1986 upp-
gå till mellan 1 och 2 TWh. Under de kommande åren kan pro-
duktionen uppgå till mellan tre och fyra TWh/år.

Produktionskostnader

Kostnaderna för att producera bränsletorv består av kostnader
för förberedande av en mosse för brytning, och brytningskostna-
der under produktionsperioden.

Kostnaderna för att producera bränsletorv är stora i inled-
ningsskedet, då dikning och vägbyggen är kostnadskrävande åt-
gärder. Långa avstånd till allmän väg är exempelvis inte ovanliga.
Under brytningsperioden tillkommer ytterligare kostnader.

Gemensamt för de olika kostnaderna är emellertid att de till
största delen är proportionella mot produktionsarealen. En stor
areal medför vanligen att produktionskostnaden per ytenhet blir
lägre.

På en stor mosse, med bra energitorv, understiger produk-
tionskostnaden 70 kr/MWh. Mossar med sämre torv, eller med
andra produktionsförutsättningar kan ha högre, i vissa fall betyd-
ligt högre, produktionskostnader.

Kostnad för lagring och distribution tillkommer. Lagringsbe-

117



hovet är beroende av användningen och dess förutsättningar. Pro-
duktionen varierar kraftigt mellan olika år med de nu använda
produktionsmetoderna. Därför måste en användare av torvbräns-
le, exempelvis en elproducent, antingen ha tillgång till ett lager
av torv eller till ett ersättningsbränsle, som kan användas om pro-
duktionen inte uppnår planerad volym under ett är.

När torven lagras, förbränns emellertid en del av den lagrade
torven kontinuerligt. Det kan betraktas som en tillkommande lag-
ringskostnad, då energiinnehållet succesivt minskar.

Tillgångar

All torv är inte lämplig som energitorv. De genomförda inven-
teringarna av torvtillgångarna *"»r koncentrerats till södra och
mellersta Sverige. Tillgångarna för framför allt värmeproduktion
kan uppskattas till minst 10 TWh per år. Områden långt frän be-
byggelse har vanligtvis undantagits i inventeringarna.

Elproduktion med torvbränsle förutsätter ett stort fångstområ-
de utan kostnadskrävande transporter. Torvkraftverk kan av den-
na anledning bara lokaliseras til! norra Sverige, i första hand
Norrbotten, då södra Sverige saknar större torvmarker scm inte
är reserverade för naturvårdsintressen. De tillgångar som är till-
gängliga för värmeproduktion kan av denna anledning utökas
med ca 8 TWh per år som endast kan användas för elproduktion.
Det är osäkert vilka konkurrerande intressen som kan finnas i
dessa områden.

Avfall

Avfallsbränsle kommer från hushåll och industri. I industriellt
avfall ingår dock inte t ex bark och annat avfall från skogsindust-
rin som ovan har behandlats i samband med trädbränslet.

Avfall produceras ständigt, och kan betraktas som en förnyel-
sebar energikälla. Årligen produceras avfall med ett energiinne-
håll av knappt 14 TWh, varav knappt 7 TWh från hushåll och
drygt 7 TWh från industri. Produktionen är fördelad i proportion
till befolkningen.

Avfall kan vara ett billigt bränsle, eftersom alternativet är de-
ponering, som ofta är förenad med stora kostnader. Det används
för värmeproduktion i flera kommunala värmeverk. År 1985 an-
vändes dock mindre än hälften av avfallet som bränsle, vilket
ändå innebar fullt utnyttjande av tillgänglig förbränningskapaci-
tet. Även vid en maximal utbyggnad av förbränningskapacitetcn
torde det återstå ca 5 TWh avfall per år under nittiotalet.
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Övriga bränslen

Inom det svenska energiforskningsprogrammet arbetar man
också med andra, möjliga råvaror för bränsleproduktion, i första
hand grödor från jordbrukssektorn. Halm förefaller vara den
mest intressanta råvaran.

Energitätheten är generellt sett lägre i dessa bränslen än i de
övriga inhemska bränsleslagen. Kostnader för distribution och
lagring blir därför mycket höga, och konkurrerande energislag
torde även i fortsättningen ha lägre kostnader. Därför får övriga
bränslen troligen endast marginell betydelse under den aktuella
perioden.

Halm är det mest betydelsefulla bränslet i denna kategori. Det
kan tidigast bli tillgängligt i större omfattning kring år 2000, och
den totala tillgången i relevanta kostnadsintervall torde högst
uppgå till 5 TWh tillfört bränsle per år. Tillgångarna finns främst
i jordbruksbygderna, Skåne. Västergötland. Östergötland och
Mälardalen.

Prod kostnad (kr/MWh)

Energigrodor
Stubbflis

Halm
Slutavverkningsrester

Energiskogsbränsle
Torvbränsle

Gallringsrester
Biproduker

Avfall
Tillgång

Fig 3.5. Relativa produktionskostnader för inhemska bränslen

3.1.6 Prisantaganden
För verkets utredningsarbete kring avvecklingsfrågorna har

explicita prisantaganden utarbetats. Dessa antaganden har utar-
betats just för vår utredning och är inte direkt användbara för
andra ändamål. Antagandena för kolpriset har exempelvis valts
klart konservativt (högt i detta fall). Antagandena bygger dock
helt på den presenterade marknadsanalysen.
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Vid påtagligt större volymer naturgas än vad vi idag importerar
är dylika prisantaganden för gasen mindre meningsfulla. Im-
portpriset bestäms dä av de förhandlingar, som föregår de långa
kontraktsperioder som är aktuella. Om naturgasen ska kunna
hävda sig i elproduktionssektorn kan priset till kraftprodueenten
inte överstiga motsvarande kolpris. Detta innebär, med rimliga
antaganden om verkningsgrad, att gaspriset per energienhet inte
får överstiga kolpriset med mer än ca 3 öre, vilket motsvarar ca
50 9f mer än kolpriset vid de aktuella nivåerna.

För de inhemska bränslena är inte heller prisangivelser för ett
visst år meningsfulla. Som framgått av detta kapitel beror priset
på exempelvis trädbränsie av hur stora volymer som är aktuella
för avsaiu. Pä grund av den omfattande vertikala integrationen i
den inhemska bränslehanteringen ges den bästa prisuppfattning-
en därför av sambandet mellan kostnader och volym, som presen-
terades i avsnitt 1.5. Kolpriset ger annars god vägledning.

För olja och kol har följande prisantaganden använ.s. Det mås-
te understrykas att prisangivelserna återger en trend och helt
bortser från de fluktuationer som kan tänkas operera kring tren-
den. Lagprisfallet för olja medför i linje med diskussionen i av-
snitt 3.1.1. att uppgången i priset blir kraftigare än vad som anta-
gits i referensfallet. Efter sekelskiftet överstiger därmed lågpris-
fallet referensscenariot.

Tabell 3.6 Prisantaganden för råolja och kol 1986-2010

År 1986

1. Basalternativet

Råolja 16
Kol 43

2. Högiiltcrnativct

Råolja 16
Kol 43

3. Lågalternativet

Råolja 16
Kol 43

1988

18
47

20
47

10
36

1990

18
50

20
56

10
36

ll>95

20
58

25
69

15
45

2000

• > ?

68

30
80

25
68

2010

26
82

33
92

30
82

J/fat
Ston

$ fat
$/ton

$/fat
S/ron

3.2 Miljöeffekter och arbetsskador
De allvarligaste miljöeffekterna vid utnyttjandet av fossila

bränslen uppstår genom utsläpp till luften i samband med förbrän-
ningen av dessa. I detta avsnitt ska vi översiktligt redogöra för den
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miljöpåverkan som sker i bränslekedjan. Vi ska också redovisa
uppskattningar av arbetsskador, som inträffar i arbetet med att
utvinna, forsla och hantera bränslet fram till pannan.

De uppgifter om arbetsskador som redovisas i detta kapitel är
hämtade från rapporten "Arbetsmiljö vid utvinning, beredning
och transport av vissa bränslen för stora kraft- och värmecentra-
ler" som är under publicering.

De statistiska problemen förenade med beräkning av arbets-
skaderisker är betydande. Det redovisade siffermaterialet måste
därför hanteras med viss försiktighet.

3.2.1 Olja och oljeutvinning

Miljöeffekter

Råolja består av hundratals olika kemiska föreningar, huvud-
sakligen mellan kol. väte och svavel med spår av vanadin, nickel
och andra ämnen.

För att fastställa förekomsten av olja måste borrningar göras.
Oljeutvinning sker till lands, i sjöar och på havets kontinentalhyl-
lor utanför kusten. Vid oljeutvinning till havs, leds oljan i vissa
fall i rörledningar på havsbotten till mottagningsanläggningar på
land. I andra fall sker lastning till havs. Undervattenverksamhe-
ten medför betydande påverkan på havsmiljön.

Det ständiga spillet runt en oljeplattform uppgår till ca fem
procent av allt oljespill till havs. Först och främst drabbas de käns-
liga kustområdena. Förstörda bottnar anses exempelvis vara an-
ledningen till det försämrade fisket i Kaspiska havet. På botten
ligger lager av asfaltliknande bildningar till följd av långvarig olje-
utvinning. Även i Nordsjön har fisket försämrats.

Den andra stora faran vid oljeutvinning till havs är risken för
en s k blowout, en explosionsartad utblåsning av gas och olja som
beror på högt tryck i oljekällan. Den allvarligaste olyckan hittills
inträffade i Campeche Bay, Mexico 1979/80 då uppskattningsvis 3
milj fat olja strömmade ut i havet. För att undvika blowout förses
borrhålen med säkerhetsventiler under havsbotten. Under våren
1977 inträffade en blowout i Nordsjön (Bravo). Enligt en redovis-
ning i norska stortinget läckte sammanlagt drygt 20 000 ton olja
ut under loppet av tio dygn.

Råoljan pumpas genom rörledningar från oljefältet till utlast-
ningshamnen och fraktas sedan med tankfartyg till olika raffina-
derier.

Tankbåtstrafiken orsakar omkring hälften av allt oljespill,
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framför allt pa grund av tömning av ballastvatten. Dessutom före-
kommer spill i samband med lastning och lossning av tankbåtar.
Vid haverier med tankfartyg kommer ofta hela eller delar av olje-
lasten ut i havet. Teknik för bekämpning av olja finns, men det är
mycket svart att fånga in stora oljemängder. Oljan från fartygsha-
verier kan därför åstadkomma stora skador på stränder och det
marina livet i vatten. Bekanta sådana haverier är Torrey Canyon-
katastrofen i Engelska kanalen 1967 och Amoco Cadiz-förlisning
en i Biscaya 1978. De direkta skadorna vid det senare tillfället för-
anledde skadeståndskrav på 500 milj dollar.

Oljetransporter till olika förbrukare sker med fartyg, tankbi-
lar, järnvägsvagnar och rörledningar. Vid landtransporter kan
olja genom tekniska fel eller trafikolyckor rinna ut och tränga ner
i marken och förorena grundvatten. Exempel pa olyckor i olje-
produktledet är gasolyckan pä en campingplats utanför Barcelona
år 1978 då hundratals människor förolyckades.

Vid cisternlagring av olja kan allvarliga vattenföroreningar
uppstå på grund av spill och läckage av olja. För att hindra even-
tuellt oljespill, invallar man upplagringsplatserna.

I Sverige finns tre större oljeraffinaderier men en sammanlagd
kapacitet på ca 20 milj ton råolja/år. Utsläppen till luften från ett
raffinaderi utgörs av svaveldioxid, kolväten och luktande ämnen,
koldioxid, sot. stoft och kväveoxider.

Svenska oljeraffinaderier släppte under 1984 ut ca 8 000 ton
svaveldioxid. Från processenheterna och lagringstankarna kom-
mer kolväten och illaluktande ämnen. Även utsläpp till vattnet
sker från ett oljeraffinaderi. Trots långtgående rening kvarstår
rester av olja, fenoler och organiska svavel- och kväveföreningar.

Arbetsskador

Det är svårt att med säkerhet bedöma antalet yrkesskador i
samband med oljeutvinning av främst följande skäl:
• Oljeutvinning föregås av omfattande prospektering, inbegri-

pet borrning, vilket medför arbetsskador som bör räknas in
vid beräkningen av antalet arbetsskador per utvunnen olie-
mängd.

• Samtidigt med olja utvinns naturgas, vilket medför ett fördel-
ningsproblem.

• Landbaserad och havsbaserad utvinning medför delvis skilda
risker. Äldre statistikunderlag baseras uteslutande på landba-
serad utvinning, medan andelen havsbaserad utvinning ökat
påtagligt under senare år. Importen från Storbritannien och
Norge dominerar den svenska marknaden och detta för-
hållande väntas bestå. Av detta skäl redovisas här enbart ar-
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betsskadestatistik som bygger på havsbaserad utvinning.
Allmänt kan sägas att en stor del av arbetsskaderiskerna i sam-

band med utvinning, transport och raffinering av olja är förbund-
na med brandfarlighet och explosionsrisk. Offshoreutvinningens
produktionsandel har ökat kraftigt under senare år och sker på
allt större djup. Förutom olyckor av tidigare nämnt slag tillkom-
mer olycksrisker som betingas av de många gånger mycket be-
svärliga yttre förhållandena till havs, särskilt inom Nordsjöområ-
det. Olyckor med vältande plattformar har också inträffat, den
svåraste i mars 1980 då den norska bostadsplattformen Alexander
Kielland kantrade och sjönk varvid 123 personer omkom.

Antalet arbetsskador per TWh olja har beräknats uppdelade
på utvinning, transport av råolja, raffinering oeh transport av eld-
ningsolja. Från utvinning fram till kraftverk erhålls följande ar-
betsskadetal.

Tabell 3.7 Arbetsskador i oljehanteringen

Olja Antal skador per TWh
Totalt Därav dödsfall

Utvinning
Transport, råolja
Raffinering
Transport, eldningsolja

0.92
0.049
0.44
0.053

0,007
0,0003
O.(X)5
0.0003

Summa 1.46 0.013

Även om råoljan raffineras i Sverige drabbar arbetsskadorna
till dominerande del (66 %) personer i utlandet.

3.2.2 Naturgas

Miljöeffekter

Naturgas består av en blandning av olika gaser med metan som
huvudbeståndsdel. Naturgasen innehåller också andra kolväten
som etan, propån, butan, pentan, hexan osv. Halterna varierar,
men överstiger sammanlagt sällan 10 %. I den behandlade gasen
finns dessutom vattenånga. De kolväten, som kan kondensera i
rörledningssystemen, samt vattenångan avskiljs effektivt i olika
behandlingsanläggningar innan gasen skickas ut i rörledningssys-
temen. I de flesta typer av naturgas finns också mindre mängder
koldioxid, kväve och syre.

Naturgas är betydligt lättare än luft, varför eventuella utsläpp
inte ansamlas i lågpunkter. Ren naturgas kan inte brinna eller
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explodera. För att brand skall uppstå krävs att gasen är blandad
med luft i vissa bestämda koncentrationer (mellan 5 och 15 % na-
turgas) och att det finns en tändkälla. Risk för explosion före-
ligger endast om gas/luftblandningen koncentreras i ett slutet ut-
rymme.

Naturgas innehåller mycket små mängder föroreningar jäm-
fört med andra bränslen. Ren naturgas är luktfri, men luktämnen
brukar tillsättas för att läckage lättare skall upptäckas. Halten av
spårelement (kvicksilver, radon etc) är mycket låg och mätningar
utförs normalt inte.

I jämförelse med olja innehåller naturgasen mycket små mäng-
der svavel.

Svavelinnehållet varierar mellan olika källor men gasen renas
från svavel i behandlingsanläggningar innan den släpps ut i rörled-
ningssystemen Efter behandlingsanläggningen brukar svavelhal-
ten internationellt ligga på maximalt 3 mg S/MJ som årsmedelvär-
de. Den naturgas, som är aktuell för Sverige, har betydligt lägre
svavelhalt. Den danska gasen, som levereras till Sydgas, har en-
ligt de senaste analyserna så låg halt som 0,008 mg S/MJ och i den
sovjetiska gasen, som kan komma till Sverige via Finland, har ald-
rig uppmätts högre svavelhalter än 0,03 mg S/MJ. Som jämförelse
kan nämnas att svavelhalten i olja med 1 % svavelhalt motsvarar
240 mg/MJ.

Naturgas kan strömma ut i omgivningen i samband med läcka-
ge och vid underhållsarbeten på gasnätet. Utländska erfarenheter
visar att sannolikheten för läckage är mycket liten. Om en gasläc-
ka skulle uppstå i en transit- eller stamledning, bör den omedel-
bart upptäckas från driftledningscentralen med hjälp av datorise-
rade läckdetekteringssystem. I annat fall upptäcks den vid den re-
gelbundna patrullering, som utförs med flygplan eller till fots.

Största mängden utströmmande naturgas erhålls i samband
med underhållsarbeten då en rörsektion mellan två linjeventiler
måste tömmas på naturgas. För transitledningar kan mängden
utströmmande naturgas uppgå till ca 4 miljoner m3 och för stam-
ledningar till ca 0,5 miljoner m3 naturgas. En fullständig tömning
av en rörsektion görs dock mycket sällan.

Kompressor- och mottagningsstationer avger ett visst buller.
Stationerna placeras dock ofta på sådant avstånd från bebyggelse
att störningar på grund av buller kan begränsas. För en kompres-
sorstation eller en mottagningsstation med gasollager måste av-
ståndet till bebyggelse av andra skäl vara minst 100 m.

Naturgasen får vid kompression en förhöjd temperatur. Om
gasen inte kyls leder detta till en höjning av marktemperaturen de
närmaste kilometrarna efter en kompressorstation.

Efter nedläggning av rören återställs marken i möjligaste mån.
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Landskapsbilden påverkas således inte. Ibland förläggs dock rö-
ren ovan mark.

Arbetsskador

En bedömning av arbetsriskerna i samband med naturgasut-
vinning försvåras - i likhet med vad som påtalats i samband med
oljeutvinning - av att naturgas och olja ofta utvinns samtidigt. Ga-
sens explosiva egenskaper är den dominerande riskfaktorn. Lik-
som vad gäller olja leder en ökande andel havsbaserad utvinning
till stigande arbetsskaderisker. Man kan anta att naturgas för im-
port till Sverige i huvudsak kommer att härröra från fält i Nord-
sjön, varför uppgifterna om arbetsskador grundas på havsbaserad
utvinning.

Vid naturtransport med rörledning, som är det dominerande
transportsättet, hänförs en stor del av arbetsskaderiskerna till rör-
ledningarnas anläggningsskede. Fartygstransport av LNG antas
inte få betydelse för den svenska marknaden.

Räknat per 1 TWh naturgas görs följande bedömning av ar-
betsskadorna uppdelade på utvinning och transport.

Tabell 3.8 Arbetsskador vid naturgashanteringen

Naturgas

Utvinning
Transport

Summa

Antal skador
Totalt

0.92
0.16

1.08

per TWh
Därav dödsfall

0.007
0.0007

0.0077

Skadorna bedöms till ca 90 % drabba personer utanför Sveri-
ge

3.2.3 Kol

Miljöeffekter

Stenkol har bildats av växtrester som under karbontiden (för
250-300 milj år sedan) förmultnade till torv. Tryck och värme om-
vandlade torvlagren till vanligen 1-2 m tjocka lager av stenkol,
s k flötser. I gynnsamma fall har förkastningar i jordskorpan sena-
re fört flötserna i dagen och de kan då brytas i s k dagbrott. I regel
ligger dock flötserna 100-1 000 m under markytan och bryts i
tunnlar, s k orter, som utgår från ett vertikalt schakt. Beroende
på brytmetod varierar den miljöpåverkan som uppstår på den
omkringliggande naturen. Genom kontroller och åtgärder kan
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man hålla de negativa effekterna inom förutbestämda gränser.
Vid underjordsbrytning är den allvarligaste miljörstörningen

ofta att sättningar uppl ommer i den ovanliggande bergmassan då
utbrutna gångar undan för undan tillåts kollapsa. Landsänkningar
i storleksordningen 1/2 m accepteras ofta om inte hänsyn till be-
byggelse eller vattendrag ställer andra krav. Marksättningarna
kontrolleras genom att delar av kolfyndigheten lämnas obruten
eller genom återfyllning med t ex sand. Dagbrott ger den största
direkta påverkan på landskapet genom att marken som täcker ko-
let helt enkelt schaktas bort. Då kolet är utbrutet kan landskapet
återformas med hjälp av de tidigare bortschaktade massorna.

Vid sidan av den rent fysiska, visuella påverkan på landskapet
som olika typer av gruvdrift medför, påverkas också grundvattnet
i området. Vatten som pumpas från gruvan kan om nödvändigt
behandlas med fysikaliska och kemiska metoder.

Kolet tvättas ofta i en anläggning i anslutning till gruvan för att
avlägsna oönskade beståndsdelar och ge ett renare bränsle som
bättre kan bära fraktkostnader etc. Vatten från sådan verksamhet
behandlas också och utlakningsprocesser från tvättavfallet kon-
trolleras.

Vid lastning, transport, lossning och lagring av kol kan dam-
ning förekomma, men vanligen är kolets fukthalt tillräcklig för att
besvär inte ska uppkomma. Uppstår ändå besvär kan täckta trans-
porter användas eller kolet vattenbegjutas. En positiv miljöas-
pekt i jämförelse med olja är att kolet inte orsakar någon allvarlig
miljöpåverkan om det genom olyckshändelser under hanteringen
sprids på land eller i vatten.

Det finns en viss risk för självantändning av lagrat kol eftersom
kolet i kontakt med luftens syre oxideras under värmeutveckling.
I allmänhet är dock processen så långsam att någon risk för brand
inte föreligger. Förebyggande åtgärder och övervakning av det
lagrade kolet vidtas ofta, vilket även är motiverat av bränsleeko-
nomiska skäl eftersom oxidationen medför förlust i kolets värme-
värde. Ofta kontrolleras också eventuellt lakvatten från ett kolla-
ger för att hindra att lakprodukter påverkar grundvattnet i områ-
det.

Vid hantering av fasta bränslen uppstår vidare buller i viss om-
fattning. Bullerstörningar är dock begränsade till den närmaste
omgivningen. Särskilt vid nyetablering av koleldade anläggningar
finns goda möjligheter att vidta åtgärder för att klara de riktlinjer
för buller i omgivningen som finns i Sverige.

126



Arbetsskador

Vid utvinningen bestäms arbetsskaderiskerna främst av kolets
torekomsisätt och egenskaper in situ samt därav betingade arbets-
metoder. Därvid kan man konstatera att underjordsbrytning
medför helt andra och svårare risker än dagbrytning. Kolutvin-
ning genom underjordsbrytning - det mest riskbelastade process-
ledet - har under de senaste årtiondena visat betydande förbätt-
ring av arbetsmiljön. Fortsatta förbättringar i samma takt kan
knappast förväntas. Vid transport är kolets egenskaper av under-
ordnad betydelse medan däremot sättet, mängden och längden av
transporten är avgörande. Vid kolets lagring och beredning före
energiomvandlingen är kolets egenskaper åter en avgörande fak-
tor.

Beräkningarna av arbetsskadorna vid utvinning är helt grunda-
de pa utvinning från underjordsgruvor. Kol från underjordsbryt-
ning har hittills dominerat importen till Sverige. Arbetsskadorna
vid utvinning i dagbrott blir avsevärt färre och lindrigare. Vid en
mera utvecklad kolimport till Sverige kan andelen kol från dag-
brott väntas öka. varför det angivna arbetsskadeantalet kan för-
väntas minska.

Vid uppskattningen av arbetsskadorna vid transport har anta-
gits transportförhållanden som är typiska för polska kol. Detta
betyder 50 mils järnvägstransport från gruva till utskeppnings-
hamn och därefter sjötransport därifrån har antagits ske till mel-
lansvensk hamn. där kraft/värmecentralen har förutsatts vara för-
lagd. Vid inlandsförläggning skulle arbetsskador för transport i
Sverige tillkomma.

Tabell 3.9 Arbetsskador i Koinanteringen

Stenkol

Utvinning
Transport Lagring

Summa

Antal skador
Totalt

34.3
0.53

34. K

per TWh
Därav dödsfall

0.09
0.01

0.10

De här beräknade skadorna bedöms till ca 99 % drabba perso-
ner utanför Sverige.

3.2.4 Trädbränsle

Miljöpåverkan

Trädbränsle är en förnybar energikälla endast i den mån som
skogens tillväxt fortsätter. Ett alltför stort uttag av näringsämnen

127



från skogen kan minska den långsiktiga tillväxten.
En avverkning innebär att en stor mängd organiska ämnen tas

bort från skogen. Bränsleproduktion, liksom de nya produktions-
metoderna i skogsbruket, medför att uttaget av organiska ämnen
ökar jämfört med tidigare, speciellt om även barr och löv tillvara-
tas för förbränning. Om de bortförda ämnena inte ersätts, kan till-
växten minska. Därigenom minskar också det råvaruuttag som är
möjligt på lång sikt. konsekvenserna beror på markens egenska-
per och näringsinnheåll. nederbördsförhållanden och andra kli-
matfaktorer.

Det är därför motiverat att lämna delar av den möjliga bränsle-
volymen i skogen vid avverkningar, framför allt i östra Götaland,
östra Svealand och i det inre av Norrland. Skogsstyrelsen har nyli-
gen utarbetat rekommendationer där en viss begränsning av råva-
ruuttaget i områden och på marker där extra stor hänsyn bör tas
till de långsiktiga tillväxtmöjligheterna.

En minskad tillväxt i skogen kan också orsakas av försurning
och andra luftföroreningar. En surare mark medför att tillväxten
minskar snabbare och kraftigare än på en mark med högre pH-
värde då näringsämnen tas bort. En ökad försurning kan således
på längre sikt minska det möjliga uttaget av trädbränsle. Uttaget
kan av denna anledning väntas bli begränsat på Västkusten, i Skå-
ne och i Blekinge.

Arbetsskador

Trädbränsle framställs vanligen i nära anslutning till skogsan-
knuten produktion. Arbetsskador och miljöproblem liknar därför
dem som uppstår vid avverkning och transport av vedråvara i an-
slutning till skogsindustrien tillverkning. Vid avverkningsarbete
är arbetsskador vanliga, både vad avser olycksfall och förslit-
ningsskador.

Det speciella arbetsmoment som tillkommer för bränslepro-
duktion är beredning och hantering, varvid damm och mögel är
de största hälsoproblemen. Slemhinnor och hud påverkas och
dammet kan medföra långsiktiga problem för andningsvägarna.
Det kan också orsaka explosioner och bränder, speciellt i sam-

Tabell 3.10 Arbetsskador i trädbränslehanteringen

Skogsbranslcflis Antal skador per TWh
Totalt Därav dödsfall

Utvinning 5,57 0.010
Transport 3.88 0.011

Summa 9.45 0.021
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band med hantering av finfördelat bränsle. Olycksfall och förslit-
ningskador är också frekventa problem. En förändrad teknik
inom skogsindustrin har dock medfört att skadefrekvensen har
minskat under senare år.

Eftersom samtliga processled utförs i Sverige, drabbar samtliga
skador personer inom landet.

3.2.5 Torv

Miljöpåverkan

Torvmossar kan vara värdefulla för bränsleproduktion, ur na-
turvårds- och friluftssynpunkt, för rennäringen eller, efter dik-
ning, för skogsproduktion. De mossar som kan komma ifråga vid
elproduktion från torv, är mycket stora och ligger främst i norra
Sverige. Dessa områden är ofta viktiga för rennäring, och flera
områden är inte inventerade ur naturvårdssynpunkt. I södra Sve-
rige är ca 15 procent naturskyddade medan under två procent är
skyddade i norra Sverige. Stora, sammanhängande, områden som
det här blir fråga om, har ofta visat sig vara av speciellt intresse
både ur naturvårdssynpunkt och för bränsleproduktion. En stor
spridning av brytningsarealen, vilket skulle kunna motiveras av
hänsyn till konkurrerande intressen, innebär emellertid ökade
kostnader för torvproduktionen, och därmed ett högre pris för el,
vid eventuell elproduktion.

Hänsyn har tagits till dessa frågor i samband med redovisning-
en av torvtillgångarna, men då områden i norra Sverige är ofull-
ständigt inventerade, är det osäkert hur allvarliga konflikterna är.

Vid uppskattningarna av torvtillgångarna har uteslutits torv-
tillgångar med höga halter av ämnen som kan vålla problem, t ex
svavel, kväve, kvicksilver eller uran. Bränslen med mindre halter
föroreningar minskar utsläppen vid förbränning, och kan också
minska behovet av rökgasrening. Problemen vid askhantering
minskar också. Nedfallet av olika radioaktiva ämnen från kärn-
kraftverket i Tjernobyl påverkar däremot inte tillgångarna i
nämnvärd omfattning. Det är möjligt att undanta de mycket be-
gränsade volymerna med för höga halter av bl a cesium i samband
med att en mosse förbereds för produktion.

Stora brytningsarealer påverkar också vattenföringen, liksom
grundvattnets innehåll. Konsekvenserna kan variera kraftigt. Det
är dock ofta möjligt att vidta åtgärder för att förhindra negativa
konsekvenser

En torvmosse kan aldrig återgå till sitt ursprungliga skick efter
torvbrytning. Däremot kan den t ex bli skogsmark eller sjö.
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Arbetsskador

Bränsletorv framställs i liten utsträckning, och i mycket få län-
der. Transportsystemen är mycket olika, liksom den övriga pro-
duktionsorganisationen. Tillgången till internationellt jämförel-
sematerial är därför begränsad.

Vid torvproduktion är damm- och luktproblem vanliga på en
mosse. Problem med slemhinnor och luftvägar liknar dem som
uppkommer vid avverkningsarbete. Särskilt bör förekomsten av
radioaktiva ämnen i torvdammet uppmärksammas, men även
torvdammets kvartshalt. Det torra stoftet i kombination med var-
ma motorer och närheten till annat brännbart material, medför
brandrisk. Detta gäller även vid lagring och distribution av torv-
bränslet.

De vid torvutvinningen förekommande arbetena och de där-
med förknippade riskerna torde i övrigt påminna om åkerbruk.

Beräkningar av antalet arbetsskador per TWh torvbränsle för-
delade på utvinning och transport ger följande resultat.

Tabell 3.11

Torv

Utvinning
Transport

Summa

Arbetsskador i torvhanteringen

Antal skador per TWh
Totalt Därav dödsfall

8,08
2.45

10.53

0.006
0.028

0.034

I likhet med övriga inhemska bränslen drabbar samtliga skador
personer i Sverige. Aktuella siffror återfinns i underlagsrappor-
ten.

3.2.6 Energiskog

Energiskog i ett jordbrukslandskap påverkar i första hand
landskapsbilden. Den påverkar också miljön i viss utsträckning,
vattenförhållanden kan påverkas, och vissa arter gynnas av en od-
ling medan andra missgynnas.

Den mark som energiskogen odlas på kan på kort tid återstäl-
las till vanlig jordbruksmark. Energiskogen består av lövträd, och
verkar heller inte försurande på marken.

Bränsleproduktion från energiskog förekommer ännu inte i
någon nämnvärd omfattning. Arbetsskaderiskerna kan med hän-
syn till verksamhetens utformning sannolikt närmast jämföras
med skaderiskerna i samband med jordbruksproduktion.
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3.3 Effekter av en omfattande
kärnkraftsaweckling

En följd av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl har blivit att den
framtida expansionen av kärnkraften har ifrågasatts inte bara i
Sverige. Detta ifrågasättande kan jämte lägre priser än tidigare
på alternativa bränslen, olja. kol och gas. medföra att planerade
eller producerade kärnkraftverk inte kommer til! stånd eller tas
ur produktionen.

I det följande redovisas, under starkt förenklade förutsättning-
ar, beräkningar av hur en kärnkraftaweckling påverkar efterfrå-
gan och priser på de internationella energimarknaderna.

Kärnkraftens andel av elproduktionen utanför de socialistiska
staterna framgår av figuren nedan. Den övervägande delen är
koncentrerad till OECD-länderna och en växande andel förutses
för Västeuropa, där särskilt det franska kärnkraftsprogrammet
spelar en stor roll.

Med utgångspunkt i bl a material fram IEA (den s k oljeklub-
ben) har följande elförbrukningsprognoser för kärnkraftsländer-
na inom OECD formulerats. Dessa efterfrågeuppskattningar har
ländervis jämförts med befintlig och planerad elproduktionskapa-
citet för åren 1990 och 1995.

En kärnkraftsavveckling antas ske så att befintlig och planerad
fossil elproduktionskapacitet tas i bruk när den är tillgänglig, samt
att det för varje land är möjligt att till 1995 bygga ut kapaciteten
så att den då till fullo ersätter bortfallet på kärnkraftssidan. För
1990 betyder detta att en viss andel kärnkraft återstår i de fall an-
nan kapacitet inte är tillräcklig.

Det bör noteras att detta förfarande bygger pä tvä förenklade
antaganden: dels att all kärnkraft ersätts av annan kraftproduk-
tion, dels att fördelningen av denna på olika energislag har skett
på grundval av historiskt förbrukningsmönster samt i befintlig
överskottskapacitet.

Med andra ord antas ökad knapphet på el inte leda till en effek-
tiviserad och därmed minskad användning. Detta antagande gar
dock att försvara med att en kärnkraftsavveckling inte påverkar
elprisnivån i någon nämnvärd omfattning. Andelen kärnkraft är i
de flesta länder låg i jämförelse med i Sverige, och de berörda
länderna har redan en prisnivå som bestäms av kolkondenspro-
duktionen. Inte heller styrs valet av ersättningsbränsle av rela-
tivpriserna på dessa: kol, olja eller gas. I de fall "ny" kapacitet
erfordras för år 1995 har denna antagits bli kolbaserad. vilket na-
turligtvis kan te sig orealistiskt i det fall oljepriserna blir kvar på
1986 års nivå.

De efterfrågetillskott som en kärnkraftsavveckling enligt den-
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na kalkyl skulle innebära i OECD-ländernas bränsleförbrukning
redovisas i nedanstående tabell.

Tabell 3.12. Efterfrågetillskott vid en kärnkraftsavveckling inom OECD,
(Mton)

Kol
Olja
Naiurgas

Totalt

Intervall

111- 51
75-152
80- 80

266-283

1990

Medelvärde

81
114
80

275

1995

Intervall

190-193
90-192

117-101

397-486

Medelvärde

192
141
109

442

Det återstår nu att diskutera hur ovan angivna kvantitativa ef-
terfrågeförändringar påverkar de framtida marknaderna för
internationella bränslen.

Olja

Förbrukningen av olja ökar enligt räkneexemplet med
75-150 Mton, huvudsakligen tjockolja, till år 1990. vilket svarar
mot OECD-ländernas minskning sedan 1980-talets början. Net-
totillskottet skulle i hög grad komma att tillgodoses av OPEC-län-
derna i mellanöstern, vars kapacitetsutnyttjande skulle kunna
öka betydligt (3-5 mbd). Detta torde dock inte utan vidare inne-
bära en återgång till det tidiga 1980-talets realprisnivå, men ändå
att oljepriset redan i början av 1990-talet skulle kunna ligga be-
tydligt över 20 dollar.

Naturgas

Gaseldade kraftverk förekommer i huvudsak i USA. Japan.
Italien och Nederländerna.

För dessa länder skulle här beräknade kvantiteter innebära ett
betydande tillskott på efterfrågade kvantiteter och därmed en
ökande importefterfrågan, vilket åtminstone för Japans del finge
täckas genom import av LNG. För USA:s del skulle sannolikt
merparten importeras via pipeline från Mexico. Den västeuro-
peiska efterfrågan på naturgas ökar i avvecklingsalternativet med
ca 10 %.

Mot bakgrund av den rådande potentiella överskottssituatio-
nen skulle effekterna på prisbilden bli begränsade, även om na-
turgasprisernas koppling till oljepriserna och - särskilt för denna
användarkategori - kolpriserna skulle innebära vissa höjningar.
Naturgasens "mervärde" från miljösynpunkt kan i en tänkt total
kärnkraftverksavveckling väntas ytterligare bidra till en sådan
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tendens. Effekterna på gaspriserna torde dock bli mindre än de
på tjockoljepriserna.

Kol

Enligt förutsättningarna utgör kolkondens den huvudsakliga
ersättningen för kärnkraft vid en total avveckling, vilket innebär
att efterfrågetillskottet på denna marknad här är större än vad
som vore att vänta vid ett verkligt förlopp, där ekonomiska och
miljööverväganden skulle spela en större roll.

Ungefär hälften av efterfrågeökningen faller på USA och kan
därför på sannolika grunder antas komma a: t tillgodoses av in-
hemsk produktion.

Till viss del skulle högkostnadsproducenter i Storbritannien
och Västtyskland kunna öka sin produktion men särskilt i det
längre perspektivet får man förutsätta att de ökade behoven täcks
genom import.

En grov jämförelse med tillgänglig och förutsedd exportkapa-
citet ger vid handen att denna ökning av den internationella han-
deln inte skulle kunna ske utan en betydande prisstegring i det
kortare perspektivet. År 1990 skulle den kraftiga efterfrågeök-
ningen jämte flaskhalsproblem sannolikt innebära att de nuvaran-
de priserna cif Västeuropa drivs upp till 70-dollarnivån. På längre
sikt skulle en anpassning på utbudssidan innebära att priserna
sjönk något och bestämdes av marginalkostnaderna för USA-pro-
ducerad kol, vilket vid mitten av 1990-talet torde betyda ett pris
kring 60 dollar/ton räknat i 1986 års dollar.
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4 KOSTNADER FÖR NY
ELPRODUKTION

4.1 Inledning
I detta kapitel redovisas kostnader för ny elproduktion som

kommer att tas i drift vid en förtida avveckling av kärnkraften.
Elproduktion med konventionell teknik behandlas först och s k
alternativa elproduktionsmetoder därefter. Möjligheterna till
elimport belyses och inverkan av en förtida avveckling på det
svenska kraftöverföringssystemet redovisas. Kostnader för slut-
förvaring av kärnbränsle och rivning av kärnkraftverk uppskattas.
Avslutningsvis redovisas ett exempel på utbyggnad av elproduk-
tionen för att åstadkomma en kärnkraftsavveckling på 10 år till
år 1997. En avveckling inom de närmaste tio åren måste bygga på
beprövad teknik. Om avvecklingen sker senare kan det bli möjligt
att utnyttja ny teknik.

En av utgångspunkterna för kostnadsberäkningarna har varit
miljökrav som inledningsvis angivits av statens naturvårdsverk för
nya kondenskraftverk. Nedan redovisas kraven på svavel- och
kväveoxidemissioner.

"Dagens krav" "Morgondagens krav"

Svavel
g S/MJ bränsle 0,05 0,03

Kväve
g NOVMJ bränsle 0,10 0.05

Det ska påpekas att NOx-emissioner anges som NO2-ekviva-
lenter i tabellen ovan, liksom framöver i detta kapitel.

Som framgår av redovisningen senare i detta kapitel har det
under utredningens gång visat sig att det är tveksamt om dessa
krav tillfullo kan uppfyllas. Miljökraven avseende "morgonda-
gens krav" ligger på gränsen till vad som idag är tekniskt möjligt.
Kraven är att betrakta som en riktpunkt för strävanden att nå som
besiktningsvärden eller under kortare perioder. Årsmedelvärden
för utsläpp torde i praktiken bli något högre.

Utsläpp av koldioxid, vilket idag ej kan undvikas vid förbrän-
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ning av fossila bränslen, och konsekvenserna av detta behandlas
i kapitel 8.

De totala beräknade elproduktionskostnaderna hänför sig till
år 1997 och uttrycks i 1986 års penningvärde. Bränslepriserna har
hämtats från statens energiverks bränsleprisantaganden som re-
dovisas i kapitel 3. Real kalkylränta 6 % och avskrivningstid
25 år har tillämpats i allmänhet. För kraftvärme, industriellt
mottryck och kondenskraft baserad på torv, flis, energiskog och
avfall har bedömningar gjorts av den potential som är möjlig att
realisera till år 1997.

Det svenska elsystemet är dimensionerat från såväl effekt- som
energisynpunkt. En förutsättning för denna studie av en förtida
kärnkraftsavveckling har varit att behålla samma höga leverans-
säkerhet såväl under avvecklingsperioden som efter denna.

Vid en förtida avveckling av kärnkraften kan följande elpro-
duktionsmetoder stå till buds för inkoppling på stamnätet:

Vattenkraft
Kraftvärme
Industriellt mottryck
Oljekondenskraft
Kolkondenskraft
Elproduktion med inhemska bränslen (torv, flis och energi-
skog, samt avfall)
G as k raft
Alternativa elproduktionsmetoder såsom vindkraft, förgas-
ning, fluidbäddar m m.

Dessa kraftslag presenteras avsnitt för avsnitt i kapitlet och re-
spektive text är disponerad med rubrikerna teknik, miljö och eko-
nomi.

Som underlag för detta kapitel har ett flertal tidigare publicera-
de statliga rapporter och utredningar använts. Dessutom har
framtagits ett antal studier speciellt för denna rapport. Statens
energiverk har vänt sig till Vattenfall, som i samråd med Sydkraft
iordningställt PM-3/86. I Vattenfalls PM behandlas framförallt
byggnadstider för ett kolkondensprogram samt kostnaden för kol-
kondens, gaskraft, torv- och fliskondens. ÅF-Energikonsult,
Stockholm, har på energiverkets uppdrag utarbetat rapporten
"Ny elproduktion vid forcerad kärnkraftsavveckling", som detal-
jerat behandlar kostnader för kol-, olje- och fliskondens. ÅF-
Energikonsult, Malmö, har likaledes utarbetat en rapport om
kostnader för dansk kolkondens. Sveriges Tekniska Attachéer
har åt energiverket rapporterat kostnader för tysk kolkondens
med modernaste miljöteknik. Koncept till detta kapitel har utar-
betats av statens energiverk på basis av dessa rapporter och övrig
information som samlats in.
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4.2 Kärnkraft

4.2.1 Ombyggnad av kärnkraftverk
Vid en avveckling av kärnkraften finns det möjligheter att an-

vända icke-radioaktiva delar av kärnkraftverken genom ombygg-
nad till fossileldning, varvid även infrastrukturen kring kärnkraft-
verken kan användas såsom vägar, hamnar, kraftledningar m m.

Det må noteras att det aldrig fullbordade kärnkraftverket Zim-
mer i delstaten Ohio i USA planeras för ombyggnad till koleld-
ning. Även några andra inte fullbordade kärnkraftverk i USA kan
eventuellt komma att byggas om till gas- eller koleldning. Om-
byggnad av svenska kärnkraftverk skulle dock skilja sig från de
amerikanska ombyggnaderna i två väsentliga avseenden. För det
första har de svenska reaktorerna tagits i drift under tiden
1972-1985 (se tabell 4.1). En ombyggnad fram till år 1997 skulle
medföra att bevarade delar såsom turbiner, generatorer m m då
skulle ha en ålder av mellan ]()—25 år. För det andra har de nio
svenska kokarvattenreaktorernas turbiner utsatts för radioaktiv
ånga eftersom samma vatten som kyler reaktorn även strömmar
genom turbinen (i ångfas). Möjligen kan dessa turbiner ändå an-
vändas efter viss dekontaminering i samband med en ombyggnad,
men det utgör en komplikation.

De bränslen som principiellt kan komma ifråga vid konverte-
ring är olja. kol och gas. Med nuvarande oljeersättningspolitik
och osäkra oljeprisutveckling är oljeeldning inte realistisk. Kol-
eldning med konventionell eller ny teknik är sannolikt billigast.
Gaseldning torde i 10-års perspektivet vara mest aktuellt för Bar-
sebäck och Ringhals.

Vissa tekniska problem finns dock. Huruvida utrymme finns
för att bygga in fossileldade pannor mellan reaktorerna och turbi-
nerna har inte utretts av denna studie och är inte självklart. San-
nolikt är det tekniskt enklare att bygga nya pannhus omedelbart
intill de befintliga kärnkraftverken för anslutning till befintliga
turbiner. Huruvida utrymme för detta finns är inte givet. Kärn-
kraftverken är konstruerade för väsentligt lägre ångdata än nor-
mala fossileldade kondensblock. Om reaktorn ersätts t ex med en
kolpanna, skulle anläggningens totala verkningsgrad bli betydligt
under 30 %. Nybyggda kolkondenskraftverk har en verknings-
grad på ca 40 %. Verkningsgrader strax under 40 % kan nås ge-
nom tillbyggnad av nya turbiner och en ombyggnad av blocket till
ca 40 % högre eleffekt. Ombyggnad av kärnkraftverk bör even-
tuellt utredas noggrannare.
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4.2.2 Utnyttjande av kärnkraftverkslägen
Att lokalisera nya elproduktionsanläggningar till de befintliga

kärnkraftslägena innebär stora besparingar vad gäller infrastruk-
turen i hamnar och vägar. Vid en förtida avveckling av kärnkraf-
ten inom de närmaste tio åren är det också av speciell vikt att be-
fintliga anslutningar till stamlinjenätet kan användas, så att tid för
ledningskoncessioner och ledningsbyggnad sparas in.

4.2.3 Kostnader för slutförvaring av
kärnbränsle och rivning av
kärnkraftverk

Svensk kärnbränslehantering AB, SKB, har utrett rubricerade
frågor åt statens kärnbränslenämnd, SKN, för en förtida avveck-
ling av kärnkraften.

Nämnden har tidigare beräknat dessa kostnader till högst
40 miljarder kr i dagens prisnivå för ett fullföljt kärnkraftpro-
gram.

Enligt förarbetena till "lagen om finansiering av framtida slut-
förvaring av använt kärnbränsle" (1981:669, ändrad 1984:5) ska
kostnaderna finansieras av den generation som utnyttjar kärn-
kraftens fördelar och inte skjutas på framtiden. En avgift per pro-
ducerad kWh kärnkraftel tas därför ut.

Avgiften beräknas utifrån förväntad produktion av kärnkraftel
i det fall kärnkraftverken är i drift i 25 år vardera. Avgiften som
bestäms för ett år i taget uppgår år 1986 till 1.9 öre/kWh kärn-
kraftel. Avgiften ska egentligen tas ut individuellt för de fyra olika
verken men underlag för detta har hittills inte funnits. För år 1987
och framöver har avgiften beräknats till 1,74 öre/kWh, räknat i
fast penningvärde. Realräntesatsen är 2,5 %.

I sitt referensalternativ antar SKB att samtliga kärnkraftblock
är i drift i 25 år. SKB har utrett tre förtida avvecklingsalternativ,
fastställda efter samråd med statens energiverk.
Alt 1 Avstängning av alla reaktorer från 1988-01-01.
Alt 2 Avstängning av Barsebäck år 1987. Övriga reaktorer i drift
i 25 år.
Alt 3 Avstängning av alla reaktorer successivt fram till år 1997 i
enlighet med energiverkets exempel.

Det bör noteras att dessa alternativ inte exakt överensstämmer
med de alternativ som slutligen redovisas i denna rapport. Skill-
naderna är marginella och påverkar inte slutsatserna.

Rivningen av kärnkraftverken kostar i samtliga alternativ
6,7 miljarder kronor i 1986 års penningvärde. Rivningen antas
ske enligt de huvudregler som tillämpats i PLAN 86 och i alterna-
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tiv två. Kostnader för FoU är i samtliga alternativ
ca 3,2 miljarder. Redan kontrakterad kostnad tor upparbetning
av använt kärnbränsle ligger fast vid 2.6 miljarder. Kostnaden för
omhändertagande och förvaring av använt bränsle och högaktivt
avfall varierar mellan 12 och 19 miljarder. Inverkan av en förtida
avveckling av kärnkraften kan sammanfattas sålunda:

Alternativ

Rivningsstart, år
Framtida energiproduktion.

Kostnader, miljarder kr
Nuvärde, miljarder kr

Kostnader
Avgifter
Fondinnehåll
Brist i fond

1

I9S9
TWh 62

27.2

IK.l
1.1
3.1)

U

• >

2011
1027

35.3

IS.7
14.2
3.0
1.5

199S
403

30.1

1S.1
6.4
3.0
S.7

25-ars

2011
1139

35.6

18.9
15.9
3.0

Kostnaderna för rivning och omhändertagande av radioaktiva
restprodukter minskar i 1986 års penningvärde med endast 15 c/c
från ca 35 miljarder i referensalternativet till ca 35 miljarder i al-
ternativ 3 med 10 års avveckling. Nuvärdet av dessa kostnader
minskar med bara 0,8 miljarder från 18.9 till 18.1 miljarder kro-
nor. Elproduktionen minskar däremot med hela 65 ck.

Nuvärdena har beräknats med 2.5 c'c realränta. Med "brist i
fonder" avses att de årliga avsättningar som nu fonderas genom
en särskild avgift på kärnkraftbaserad el. för att täcka kärnkraf-
tens avvecklingskostnad, inte hinner samlas in om kärnkraften av-
vecklas i förtid.

För att täcka bristen i de olika alternativen kan olika möjlighe-
ter tänkas:

Alternativ 1: Avgift kan tas ut med nuvarande belopp under
år 1987. Under året görs också inbetalningar till fondsystemet om
sammanlagt 14 miljarder. Om hela "bristen" skulle tas ut på
kärnkraftproduktionen under år 1987 skulle avgiften behöva upp-
gå till 20 å 30 öre/kWh.

Alternativ 2: En engångsinbetalning täckande kostnaderna för
Barsebäck skulle kunna göras. För de övriga tre kärnkraftverken
skulle avgifter sedan fastställas i vanlig ordning.

Alternativ 3: Nuvarande avgiftssystem skulle kunna behållas
men avgiften skulle behöva höjas till ca 4 öre/kWh i 1987 års pris-
nivå. Alternativt skulle hela "bristen" på 8,7 miljarder kunna täc-
kas med inbetalningar under år 1987 varvid avgiften sedan skulle
kunna ligga fast vid beräknade 1.74 öre/kWh. Om kostnaden
skulle fördelas på all elproduktion under 1 O-årsperioden, obero-
ende av ursprung, skulle avgiften behöva uppgå till
ca 1,4 öre/kWh.
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4.2.4 Ekonomi

Den rörliga produktionskostnaden för kärnkraft uppgår i me-
deltal till ca 7-8 öre/kWh. Av dessa utgör ca 2 öre avgifter för
omhändertagande av kärnkraftsayfall och kärnkraftskatt. Övriga
kostnader hänför sig till bränsle, drift och underhåll.

Tabell 4.1 Svenska kärnkraftverk i drift.
Kärnkraftverk

Barsebäck 1
Barsebäck 2

Forsmark 1
Forsmark 2
Forsmark 3

Oskarshamn 1
Oskarshamn 2
Oskarshamn 3

Ringhals 1
Ringhals 2
Ringhals 3
Ringhals 4

Ägare

Sydkraft
Sydkraft

Forsmarks
Kraft-
grupp AB

Oskarshamns
Kraft-
grupp AB

Vattenfall
Vattenfall
Vattenfall
Vattenfall

Elektrisk
effekt
brutto/netto
(MW)

590/570'
590/570'

934/9002

934/9002

1 094/1 055

460/440
934/9OO2

1 100/1 060

780/750
840/800
960/915
960/915

Bränsle-
laddning
år

1975
1976/77

1980
1980
1984

1970
1980
1984

1973
1974
1980
1982

Drifttillstånd
t o m år

Ej begränsat
2010

2010
2010
2010

Ej begränsat
2010
2010

Ej begränsat
1995'
2010
2010

1 Har tillstånd att driva reaktorerna med 106 % effekt.
: Har tillstånd att driva reaktorerna med 108 7c effekt.
3 Ringhals 2 får ej drivas rutinmässigt utan särskilt tillstånd av regeringen efter byte
av ånggeneratorer.

4.3 Vattenkraft
Vattenkraften utgör idag ca hälften av landets elproduktion.

Den framtida utbyggnaden av vattenkraften har av riksdagen be-
gränsats till en medelårsproduktion på 66 TWh. Riksdagens be-
slut innebär att de fyra outbyggda älvarna ej berörs samt att det
finns en samstämmighet om vilka vattenkraftprojekt som i första
hand bör komma till stånd.

Ledtiden för ett vattenkraftprojekt sträcker sig idag över flera
år. För närvarande bedrivs utbyggnaden av vattenkraftanlägg-
ningar i begränsad omfattning. Projektorganisationen inom kraft-
industrin är anpassad efter nuvarande förhållanden. En omfattan-
de utbyggnad av vattenkraften kan inte ske förrän ytterligare
kompetens har byggts upp inom kraftindustrin och erforderliga
förstudier, projekteringsarbeten och tillståndsprövningar har ge-
nomförts.

En forcering av vattenkraftutbyggnaden förutsätter att till-
ståndsprövningen förenklas och att tvistigheter kring projekten
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snabbt kan biläggas. Även under sådana förutsättningar kan inte
en omfattande utbyggnad komma igång förrän i mitten av 1990-
talet. Detta gäller speciellt en utbyggnad i de fyra outbyggda äl-
varna, där projektering av dessa innebär omfattande förarbete.

4.3.1 Teknik

Vattenkraften bygger på en väl beprövad teknik och är den för-
nyelsebara energikälla som är mest utvecklad. Den tekniskt ut-
byggbara potentialen för vattenkraften är beräknad till
ca 130 TWh i medelårsproduktion. Vid årskiftet 1986/87 beräk-
nas 62.5 TWh vara utbyggda.

Den återstående ekonomiska utbyggnadspotentialen i större
vattenkraftverk beräknas ge ett tillskott av storleksordningen
25 TWh i medelårsproduktion.

Den redovisade potentialen innefattar inte små vattenkraft-
verk med en installerad effekt upp till 1 5(X) kW. I statens energi-
verks rapport "Små vattenkraftverk" 1984:4 redovisas en teore-
tisk ekonomisk utbyggnadspotential på i storleksordningen 3 till
4 TWh/år.

Inom området småkraftverk bedrivs alltjämt ett visst utveck-
lingsarbete, främst avseende förenkling av utrustning (turbiner,
reglerutrustning. automatik etc) i syfte att minska såväl anlägg-
ningskostnaderna som drift- och underhållskostnaderna.

4.3.2 Ekonomi

De specifika kostnaderna för nya vattenkraftprojekt varierar
med lokala förutsättningar. En utbyggnad av 20-25 TWh skul-
le innebära en genomsnittlig investeringskostnad på ca
2,20-2,30 kr/kWh. Den skulle innebära en produktionskostnad på
ca 17-18 öre/kWh (6 % real kalkylränta. 40-års avskrivningstid).
Den redovisade utbyggnadspotentialen kan indelas i kostnads-
klasser enligt följande:

Investeringskostnad
kr/kWh

högst 1,80
1,80-2,40
2,40-3,00
3,00-3,60
3,60-4,80
4,80 - 6,00
högre än 6,00

Produktionskostnad
öre/kWh

högst 15
15 - 19
19-22
22- 26
26 - 35
35 - 42

-

Årsproduktion
TWh

5,9
14,3
1,6
1.0
1,4
0,8
0,5
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Investeringskostnaderna är hämtade från Vattenkraftbered-
ningens betänkande SOU 1983:49 uppräknade till 1986 års pris-
nivå.

För smakraftverken gäller ungefär samma kostnader. Genom
de statliga insatser som för närvarande finns för att stimulera ut-
byggnaden av små vattenkraftverk har sedan år 1984 den årliga
utbyggnadsvolymen i genomsnitt uppgått till ca 50 GWh. Åtgär-
dernas omfattning varierar från renoveringsarbeten av befintliga
anläggningar till uppförande av nya anläggningar i orörda fall-
sträckor. Den dominerande åtgärden omfattar uppförande av ett
nytt kraftverk vid en befintlig damm. Kostnaderna varierar själv-
fallet beroende på åtgärdernas omfattning. Genomsnittskostna-
den uppgår till 2,30 kr/kWh, (1986 års prisnivå), vilket motsvarar
en produktionskostnad på ca 18 öre/kWh (6 r/c real kalkylränta,
40-ars avskrivningstid).

4.3.3 Miljö
Vattenkraftens konsekvenser för miljö, fiske m m, är väl kän-

da frän tidigare utbyggnad. Det bör påpekas att det finns en strä-
van att försöka göra utbyggnaderna så skonsamma som möjligt.
För det första försöker man modifiera projekten i stort och där-
igenom begränsa ingreppen. För det andra lägger man vikt vid att
begränsa skadeverkningarna så mycket som möjligt.

En forcerad utbyggnad av vattenkraften kan innebära att opti-
mala modifieringar ej uppnås.

Beträffande småkraftverkens inverkan på miljö och fiske m m
varierar denna beroende på den planerade åtgärdens omfattning.
Generellt sett bedöms inverkan vara relativt skonsam, eftersom
flertalet utbyggnader sker i lägen där fallsträckan utnyttjas eller
tidigare har utnyttjats för vattenkraftändamål. Om utbyggnaden
är att betrakta som en nyanläggning blir skadeverkningarna med
hänsyn till miljö och fiske m m inte obetydliga. Även beträffande
smakraftverken finns en strävan att begränsa skadeverkningarna
sa mycket som möjligt.

4.3.4 Utbyggnad
En bedömning har gjorts med hjälp av kraftindustrin av en for-

cerad utbyggnad i olika alternativ. Alternativen har utformats ut-
gående frän antalet nya huvudälvar som tagits i anspråk. Förut-
sättningarna har varit en positiv inställning till vattenkraftutbygg-
nad med nuvarande tillståndsprövning m m. Restriktioner har
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gjorts för projekt inom nationalparker och i det s k obrutna fjäll-
området.

Med undantag för småkraftverken är uppgifterna i tabellen ne-
dan framtagna av kraftindustrin. Enligt verkets uppfattning bör
möjligheter finnas att tidigarelägga utbyggnaden. I vilken omfatt-
ning detta kan ske beror främst på tillståndsprövningen och pro-
jekteringstiden. En forcering av projekten under rubriken "Övri-
ga" är fullt möjlig om tillståndsprövningen förenklas eftersom fle-
ra av dessa projekt är projekterade. Möjligheten att forcera ut-
byggnaden i undantagna älvar kan endast ske med något år efter-
som en projektering måste ske. Kompetens och kapacitet inom
den tillverkande industrin och byggnadsindustrin utgör ej någon
trång sektor.

Genom en forcerad vattenkraftutbyggnad kommer kraftin-
dustrins resurser sannolikt att koncentreras helt kring större pro-
jekt. Enligt statens energiverks uppfattning kommer därför den
årliga utbyggnadsvolymen för små vattenkraftverk som idag är
50 GWh per år att reduceras.

/. En ny huvudälv får byggas ut
Bef prod (1986/87) TWh
Tillskott Riksdagens plan
F n undantagna:

Vattenfall
Övriga
Små vattenkraftverk

Summa ca

2. Två nya huvudälvar får byggas ut
Bef pmd( 1986/87) TWh
Tillskott Riksdagens plan
F n undantagna:

Vattenfall
Övriga
Små vattenkraftverk

Summa ca

3. Tre nya huvudälvar får byggas ut
Bef prod (1986/87) TWh
Tillskott Riksdagens plan
F n undantagna:

Vattenfall
Övriga
Sma vattenkraftverk

Summa ca

1997

62.5 TWh
1.5-2,0"

0.3 "
1.3"

0.2-0.4 "

66,5 TWh

62.5 TWh
1,5-2,0"

0,5 "
1.3"

0.2-0.4 "

66.5 TWh

62.5 TWh
1.5-2,0"

0.5 "
1,3"

0.2-0.4 "

66,5 TWh

2000

62.5 TWh
1.5-2.0"

1,0"
2.3 "

0.3-0.5 "

68 TWh

62.5 TWh
1.5-2.0 "

2,0 "
2,3 "

0.3-0.5 '•

69 TWh

62,5 TWh
1.5-2.0"

2,7"
2,3 "

0.3-0.5 "

70 TWh

2005

62.5 TWh
1.5-2.0"

1,8"
3.5 '"

0.4-0.6 -

70.5 TWh

62.5 TWh
1.5-2.0"

3.8 "
3.5 "

0.4-0,6 "

72.5 TWh

62.5 TWh
1.5-2.0"

5,3 "
3.5 "

0.4-0.6 "

73.5 TWh

2010

62,5 TWh
1,5-2.0"

3,0 "
4.7"

0.5-0.7 "

73 TWh

62.5 TWh
1,5-2.0"

6.5 "
4,7"

0.5-0,7 "

76 TWh

62,5 TWh
1.5-2,0"

8.8"
4.7"

0.5-0.7 "

79 TWh
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4.4 Kraftvärme
Kommunala kraftvärmeverk finns i nitton av Sveriges kommu-

ner. Kraftproduktionen består huvudsakligen av mottryckspro-
duktion där "spillvärme" från elgenereringsprocessen används
för uppvärmning av bostäder, lokaler och industrier via fjärrvär-
menät. På så sätt uppnås ett mycket gott utnyttjande av bränslet,
omkring 80-90 %.

I proposition 1984/85:120 anges den energipolitiska inställ-
ningen till kraftvärme enligt följande:"...är det angeläget att
fjärrvärmenäten utnyttjas så långt som detta är rationellt på eko-
nomiska grunder för att säkra största möjliga värmeunderlag för
mottrycksproduktion. Även möjligheterna att utnyttja mindre
fjärrvärmenät för nya typer av småskalig kraftvärme bör därvid
beaktas."

4.4.1 Teknik
År 1985 levererades sammanlagt ca 36 TWh värme från Sveri-

ges fjärrvärmesystem (ca 33 TWh normalårskorrigerat). I kom-
muner med kraftvärmeverk levererades ca 23 TWh värme. Mot-
svarande värde för omkring tio kommuner med stora fjärrvärme-
nät men utan kraftvärmeverk var ca 5 TWh.

Den tillkommande årliga leveransen av fjärrvärme bedöms bli
ca 5 TWh till år 1997. Av denna mängd härrör ca 4 TWh från de
stora fjärrvärmekommunerna med befintliga kraftvärmesystem
eller med förutsättningar för kraftvärmeproduktion inom över-
skådlig tid. Denna ökning av värmeunderlaget bedöms kunna ge
en ökad mottrycksproduktion på ca 1 TWh el.

År 1985 producerades 2,8 TWh el i kraftvärmeverk. Av denna
produktion härrörde ungefär 50 % från kol, drygt 40 c/c från olja
och den övriga från gas, avfall och flis. Den möjliga mottryckspro-
duktionen år 1986 i kraftvärmeverk bedöms till mellan 6 och
7 TWh el. Denna elproduktion reduceras dock ur ekonomisk
synvinkel genom att billigare värmeproduktionskällor tränger un-
dan den kombinerade el- och värmeproduktionen.

Enligt ovan kommer utbyggnad av fjärrvärmen att möjliggöra
ytterligare knappt 1 TWh el per år som mottryckskraftproduk-
tion i kommuner som idag har kraftvärmeverk. Denna ökade
mottrycksproduktion kommer dock att minska möjligheterna till
kondens- och återkylardrift, grovt sett, i motsvarande omfatt-
ning.

Mottrycksproduktionen bedöms ej kunna tränga undan av-
fallsförbränning. Dock bör en del av värmepumpsproduktionen
och spillvärmen, t ex vintertid, kunna trängas undan av mot-
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trycksproduktion. Den sammanlagda mottrycksproduktionen
år 1997 i kommuner som idag har kraftvärmeverk bedöms till
drygt 6 TWh.

I de största fjärrvärmesystemen utan kraftvärmeverk bedöms
finnas en potential att producera mellan 1.5 och 2 TWh el som
mottryckskraft år 1997.

Småskalig kraftvärme redovisas under avsnitt 4.16. Till
år 1997 bedöms ca 1 TWh el kunna byggas ut.

En sammanfattning av prognostiserad kraftvärme år 1997 vid
förtida kärnkraftsavveckling visas i tabellen nedan.

Kommuner som idag har
fjärrvärmeunderlag)

Utbyggd kraftvärme
Större kommuner utan

Småskalig kraftvärme

Summa:

kraftvärmeverk (med ökat

kraftvärme idag

TWh elär

6

1.5-2

1

8.5-9

I flera kraftvärmeverk finns möjligheter till kondens- eller
återkylardrift, framförallt i Bråvallaverket, Karskärsverket,
kraftvärmeverket i Luleå, kraft värmeverket i Västerås. Vartaver-
ket och Öresundsverket. Sammanlagt finns ca 1 400 MW el möj-
liga för kondensdrift fördelade med ca 230 MW fastbränslebase-
rade och ca 1 200 MW oljebaserade. Totalt innebär dessa drift-
möjligheter ett tillskott på knappt 7 TWh el utöver ren mot-
trycksproduktion varav ca 5.5 TWh är oljebaserade och drygt
1 TWh är fastbränslebaserad. Det ska påpekas att denna produk-
tionskapacitet ingår i den s k torrårsreserven.

Byggnadstiden för ett kraftvärmeverk är bl a beroende av ver-
kets storlek och de därmed sammanhängande beställningstiderna
för turbin och generator. Händelöverket i Norrköping, som är
koleldat på 80 MW el, är det senast byggda kraftvärmeverket i
Sverige. Byggnadstiden var endast ca två år vilket får anses vara
extremt kort och därför kan ses som en undre gräns. Uppskatt-
ningsvis bör en mera normal, men forcerad, byggtid för samma
blockstorlek hamna på mellan två och tre år.

Den tekniska utvecklingen för kraftvärmeverk gäller framför-
allt storleken, elutbytesfaktorn och förbränningstekniken. Stor-
leksmässigt försöker man att åstadkomma små kraftvärmeverk
till en relativt låg investeringskostnad. Även genom ökad automa-
tion och datorstyrning försöker man göra anläggningarna kom-
mersiellt attraktiva. Elutbytesfaktorn, d v s mängden producerad
el i förhållande till producerad värme, försöker man att öka, spe-
ciellt för små anläggningar, till rimliga kostnader. Dessa utveck-
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iingsiinjer hur som mål att i framtiden kunna utnyttja även sma
värmeunderlag för kraftvärmeproduktion med god ekonomi.
Förbränningstekniskt sker en snabb utveckling inom området
fluidiserade bäddar. Kraftvärmeverk som beställs i början av
1990-talet för att vara i drift före år 1997 kan komma att utnyttja
denna teknik.

Större kraftvärmeverk, som huvudsakligen antas komma att
använda kol som bränsle, kommer att dra nytta av forskning rö-
rande kolförbränning (se avsnitt 4.7och 4.14). Teknisk utveckling
rörande kraftvärmeproduktion beskrivs utförligare i avsnitt 4.16.

4.4.2 Miljö

Enligt förutsättningarna kommer utsläpp motsvarande
(M)5gS/MJ och O.lOgNOVMJ (NOx-emissionerna räknade
som NO;-ekvivalenter) bränsle att tillåtas vid kolbaserad kraft-
värmeproduktion. Vid produktion av 1 TWh el i koleldade kraft-
värmeverk slappes ut ca 6(X) ton svavel och ca 1 200 ton NO; om
gränserna antas vara årsmedelvärden. Om man istället räknar
per TWh nyttiggjord energi i form av såväl el som värme erhålles
utsläpp motsvarande 130 ton svavel och 260 ton NO;.

Restprodukter i form av aska och gips från förbränning respek-
tive rökgasrening beräknas kosta ca 150 kr/ton att deponera. I
produktionskostnadskalkylen förutsätter vi att alla restprodukter
måste deponeras. I praktiken kommer man att så långt som det är
möjligt försöka återanvända dessa vilket bör förbättra ekonomin
med i storleksordningen några tiondedels öre per kWh el.

4.4.3 Ekonomi

Kostnaden för att bygga ett nytt koleldat kraftvärmeverk är i
stor utsträckning avhängig av blockstorleken. Ett kraftvärmeverk
i storleksordningen 50 MW el, förefaller vara en intressant stor-
lek för tillkommande block. Ett sådant bör kosta kring
8 200 kr/kW el inklusive våt-torr rökgasavsvavling och elfilter
men utan s k kondenssvans (se figur 4.1). Ifall att denitrifierings-
utrustning krävs kommer denna att belasta kraftverket med
ca 700 kr/kW el d v s den totala investeringskostnaden hamnar
på ca 9 (XX) kr/kW el.

Då verket förväntas lokaliseras nära en tätort med befintlig
högspänningsmatning har ej kraftledningar tagits med som en
kostnad. Personalbehovet beräknas till 57 personer till en kostnad
av 2(X) (XK) kr per år och person. Kraftvärmeverkets utnyttjnings-
tid förutsattes vara 4 (XX) timmar per år. För värmeeffektkredite-
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ring uppskattas kostnaden för en hetvattencentral till
2 400 kr/kW värme samt personalbehovet till 36 personer.

Den totala produktionskostnaden för ett koleldat kraftvärme-
verk på 50 MW el år 1997 beräknas till ca 30 öre per kWh el vid
50 % effektkreditering för värmeproduktionen. Vid full värmeef-
fektkreditering blir produktionskostnaden ca 23 öre och vid 0 %
blir kostnaden ca 36 öre per kWh el. Då elproduktionen kredi-
teras för tillgodogjord värme blir känsligheten för bränsleprisva-
riationer relativt låg. Utgående från verkets bränsleprisantagan-
den i kapitel 3 påverkas produktionskostnaden endast med 1 till
2 öre per kWh el vid variationer uppåt eller nedåt.

De fasta kostnaderna utgör ca 20 öre och de rörliga ca 10 öre
per kWh el. Av de rörliga kan 7-8 öre härledas till bränslet och
övriga 2-3 öre till rörliga drift- och underhållskostnader inklusive
deponering av aska och restprodukter.

De inhemska bränslena torv, flis, energiskog och avfall lämpar
sig ekonomiskt bättre att använda i kraftvärmeverk än i kondens-
verk, såsom beskrivs i avsnitt 4.8-4.10.1 de kommunala kalkyler-
na slås de dock ofta ut p g a kolets lägre kostnader. Det bör note-
ras att viss kraftvärmeproduktion förekommer med flis. torv och
avfall.

15000

10000

5000

Kraftindustri, utan avsvavlmg
Kraftindustri, med avsvavling

I I
Nybyggda svenska K W

5 10 25 80 100 MW el

Figur 4.1 Specifik anläggningskostnad för koleldade kraftvärmeverk
(1985 års penningvärde)

147



4.5 Industriellt mottryck

4.5.1 Teknik
Inom industrin finns ett flertal anläggningar för elproduktion,

vilka till helt övervägande delen är utförda som mottrycksanlägg-
ningar. d v s de producerar både el och värme (processånga). Ett
industriellt mottryckssystem innehåller oftast flera pannor för oli-
ka bränslen och även flera turbiner kan förekomma. Ångpannor-
na kan vara eldade med olja. kol, flis. bark, sågspån, avfall, lutar
m m. Vid all mottrycksproduktion är den maximala elproduktio-
nen direkt beroende av mottrycksunderlaget, d v s industrian-
läggningens behov av processånga. Då både producerad el och
värme kommer till användning blir totalverkningsgraden hög,
80-90 9c. Industriell mottrycksproduktion är en teknik som till-
lämpats sedan början av 1940-talet. Åren 1984 och 1985 var den
industriella mottrycksproduktionen ca 2.6 GWh. Drygt 90 % av-
produktionen skedde inom massa- och pappersindustrin. Den to-
tala installerade mottryckseffekten var år 1984 ca 900 MW varav
ca 800 MW inom pappers- och massaindustrin. Mottryckseffek-
ten fördelar sig på ca 70 mottrvcksturbiner med en medelturbin-
effekt av 12-14 MW. Den största turbinen är på 58 MW. Nästan
hälften av alla befintliga turbiner har installerats efter år 1970.
Sista halvåret 1985 var mottrycksproduktionen baserad på olja
till 24 %, på kol till 3 % och på andra bränslen (bark, spån, flis,
avfall, lutar) till 73 %.

Den tekniska kapaciteten för det industriella mottrycket, räk-
nat på installerad effekt och möjlig utnyttjningstid, är drygt
5 TWh/år. På grund av rådande låga elpriser har det dock inte lö-
nat sig att producera mer än ca 50 % av möjlig produktion. Om-
fattningen av framtida mottrycksproduktion beror av kommande
bränsle- och elpriser samt av mottrycksunderlaget inom främst
massa- och pappersindustrin. Detta mottrycksunderlags storlek
beror delvis på den tekniska utvecklingen inom massa- och pap-
persindustrin. Vid en förtida kärnkraftsavveckling med snabbt sti-
gande elpriser påverkas massa- och pappersindustrins lönsamhet
negativt, vilket kan påverka mottrycksproduktionen inom bran-
schen.

Industriellt mottryck har tidigare utretts av statens energiverk
i rapporten "Industriellt mottryck", 1984-10-31 och av Jaako Pö-
yry AB i rapporten "Inventering av industriell mottryckskraft
inom massa- och pappersindustrin", 1986-08-13, åt statens ener-
giverk.
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4.5.2 Miljö

Mottrycksatiläggningar ingår som en del i industrianläggningar
och te'jer samma miljökrav som dessa. Då, utom i några få fall,
eldning sker med olja eller interna bränslen (bark, spån, flis, av-
fall, lutar) gäller i regel "normala" utsläppskrav för befintliga an-
läggningar (0,24 g S/MJ bränsle och 0,28 g NO2/MJ bränsle), vil-
ket medger en relativt enkel och billig rökgasreningsutrustning,
som regel endast omfattande stoftavskiljning. Vid koleldning gäl-
ler dock skärpta miljökrav. Nya anläggningar prövas med skärpta
krav.

4.5.3 Ekonomi

Investeringskostnaden för en mottrycksanläggning om
12 MW el och ca 80 MW värme är följande:

Oljeeldning ca 5 700 kr/kW el
Trädbränsleeldning ca 8 500 kr/kW el
Koleldning ca 8 (XX) kr/kW el

Merkostnaden i kr/kW el mot en "vanlig" ångpanna för mättad
processånga:

Oljeeldning ca 3 300 kr/kW el
Trädbränsleeldning ca 3 700 kr/kW el
Koleldning ca 3 600 kr/kW el

Inom massa- och pappersindustrin eldas oftast med interna
bränslen (bark, flis, spån, avfall, lutar) som är svåra att prissätta.
Här sätts priset till 7-9 öre/kWh bränsle.
Kostnaden per producerad kWh el blir följande:

Fasta kostnader ca 8 öre/kWh el
Rörliga kostnader ca 11-14 öre/kWh el

varav bränsle ca K-11 öre/kWh el
drift och underhåll ca 3 öre/kWh el

Total produktionskostnad ca 19-22 öre/kWh el

4.6 Oljekondenskraft
I Sverige finns ett antal anläggningar, mestadels äldre, för pro-

duktion av oljebaserad kondenskraft. Den sammanlagda produk-
tionskapaciteten beräknas till ca 20 TWh/år. Innan kärnkraftver-
ken togs i drift svarade oljekondenskraft för en väsentlig del av
elproduktionen - år 1970 hela 12 TWh. På grund av de höga rörli-
ga produktionskostnaderna används dock anläggningarna f n så
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lite som möjligt och år 1985 producerades endast 0,3 TWh el som
oljekondenskraft.

Uppgifter om de största anläggningarna framgår av följande
tabell. Produktionskapaciteten har beräknats vid 6 500 fullasttim-

mar.

Anläggning

Karlshamn

Stenungsund

Hässelby
Marviken
Västerås
Öresundsverket

Summa

1
2
3

Gl
G2
G3
G4

Nettoeffekt
MW

335
330
335

150
150
260
260

160
200
155
240

2 575

Produktions-
kapacitet TWh

2,2
2,1
2,2 6.5

1.0
1,0
1,7
1.7 5,4

1,0
1,3
1,0
1,6

16.8

Idrifttag-
ningsår

1969
1971
1973

1960
1961
1967
1969

1969
1974
1933-51
1953-58

För denna rapport har undersökningar gjorts för att visa på
möjligheterna att med höga krav på minskade rökgasutsläpp sätta
de stora oljekondenskraftverken i Karlshamn och Stenungsund i
kontinuerlig drift om kärnkraftbaserad el måste ersättas. Sydkraft
och Vattenfall utreder i samverkan med statens naturvårdsverk,
regionala och lokala miljövårdsinstanser dessa frågor.

4.6.1 Karlshamn och Stenungsund
De båda anläggningarna används f n huvudsakligen vid spets-

last t ex vintertid och under torrår. Bränslet är lågsvavlig (1 %
svavel) tjockolja vid båda verken. Med dagens utsläppsvillkor och
de korta drifttider som f n är aktuella behövs ingen reningsutrust-
ning för vare sig stoft, svavel- eller kväveoxider.

Om verken skulle användas för basproduktion bör alla tre ty-
perna av utsläpp minskas.

Lägre utsläppsnivåer kan uppnås genom att bränsle med lägre
föroreningshalt används. De teoretiska möjligheterna är:
• tjockolja med extremt låg svavelhalt
• lättolja, vars svavelhalt normalt är 0,2-0,3 %
• naturgas, med marginella föroreningshalter.

Alternativt kan utsläppen minskas med rökgasrening.
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Bränslena beräknas ge följande utsläpp, mätt i g/MJ bränsle

Eo5. LS Eo5 Lättolja Naturgas
1 cc S 0.2 cr S 0.2 rr S

S 0.24 0.048 0.048 —
NO, 0.17 0.17 0.07 0.10

Extremt lågsvavlig olja kan köpas på världsmarknaden till viss
merkostnad. Den s k svavelpremien ökar kraftigt vid mycket låga
svavelhalter. För olja med 0,15-0,2 % svavel har i USA merkost-
naden beräknats till ca 4 öre/kWh el. Genom återstodsavsvavling
kan tjockoljans svavelhalt sänkas till under 0,2 %, till ungefär
samma kostnad. Återstodsavsvavlingsanläggningar finns ännu
bara i Japan och USA.

Lätt eldningsolja kan idag erhållas med en svavelhalt på
0,2 %. Möjligheten att vid Karlshamnsverket använda lättolja
studeras av Sydkraft. Befintliga tjockoljebergrum kan troligen
inte användas för lättoljelagring men större mängder lättolja kan
lagras inom verket. En noggrann undersökning av systemet från
hamn till brännare erfordras innan man kan avgöra om lättolje-
eldning är praktiskt möjlig.

Det är sannolikt möjligt att konvertera såväl Karlshamnsver-
ket som Stenungsundsverket till naturgaseldning, varvid pannef-
fekten reduceras med åtminstone 10 %. För att uppfylla "mor-
gondagens" stränga NOx-krav måste denitrifieringsanläggning
byggas.

Rökgasrening vid eldning av tjockolja med 1 % svavelhalt
skulle omfatta avsvavling, denitrifiering, stoftavskiljning. Med
10 års avskrivningstid och 5 600 fullasttimmar blir totalkostnaden
för avsvavling, stoftavskiljning och deponering 3,5 öre/kWh el
och för denitrifiering ca 2 öre/kWh el. I Karlshamnsverkct finns
plats för reningsanläggningar, i Stenungsund krävs sannolikt av-
sevärda utsprängningar.

Om ombyggnad sker ti!! lättolje- eller naturgaseldning kan Iäg-
NOx-brännare troligen installeras. Vattenfall anser att Stenung-
sundsverket framförallt p g a sin ålder inte bör konverteras till
gas- eller lättoljeeldning.

Ekonomin för olika alternativ visas i nedanstående tabell.
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Pris öre/kWh (bränsle)
(1997-års prisnivå)

Rörlig produktionskostnad,
öre kWh/ el

Bränsle
SOx-rening
NOx-rening

Summa

Tillkommande ombygg-
nadskostnad

Tjockolja
1 %S

9,5

24
3,5
2

29,5

nej

Tjockolja
0.2 <* S

9.5+1.7

28

2

30

nej

Lättolja
0,2 % S

16

40

40

j "

Naturgas

10-15

27-41

1,5

28,5-43

ja

Sammanställningen visar att tjockoljeeldning med 1 % svavel
och rökgasrening är ekonomiskt likvärdig med tjockoljeeldning
med 0,2 % svavel och endast denitrifiering. Lättoljeeldning och
naturgaseldning är betydligt dyrare, i synnerhet när hänsyn även
tas till ombyggnadskostnaderna.

4.6.2 Teknik
Ett nytt oljekondenskraftverk har förutsatts vara uppbyggt av

två till fyra pannblock om vardera 300 MW el eller 600 MW el,
d v s totalt 1 200 MW.

Ett block består av en panna med bränsleeffekten 735 respekti-
ve 1 465 MW vid 300 respektive 600 MW el. Brännarna är av låg-
NOx-typ. Pannan liknar en kolpulverpanna men kan av flera skäl
dimensioneras mindre. Anläggningens totala verkningsgrad be-
räknas till 41 %.

Byggtiden inklusive tid för projektering och tillstånd beräknas
schablonmässigt till ca 6 år d v s något kortare än för ett kolkon-
denskraftverk.

Personalbehovet för ett kraftverk om 2x600 MW el beräknas
till 180 personer, varvid förutsätts att anläggningen ingår i en stör-
re juridisk enhet.

4.6.3 Miljö
Rökgasreningen består av stoftrening, avsvavlings- samt denit-

rifieringsanläggning. Här väljes alltid storleken 300 MW och ett
600 MW block utrustas alltså med två parallella reningsanlägg-
ningar. Som bränsle i anläggningen används eldningsolja 5, typ
lågsvavlig. Den totala bränsleåtgången blir 16,4 TWh, d v s
ca 1,4 miljoner ton. Beredskapslagret täcker 5 0 % av årsför-
brukningen.
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Samma hårda rökgasreningskrav som för kolkondens ska upp-
fyllas, nämligen utsläpp av högst 0,03 g S/MJ bränsle och
0,05 g NO2/MJ bränsle, se vidare avsnitt 4.7. På grund av mindre
stoftmängder och lägre kväveoxidhalt blir både anläggnings- och
driftkostnader något lägre än för kolkondens. Avsvavlingsrest-
produkter bildas i samma mängder som vid kolkondens medan
mängden aska vid oljeeldning blir avsevärt mindre.

Utsläppen av svavel blir ca 270 ton per TWh el och av kväve-
oxider ca 450 ton per TWh. Eldningsoljans kvicksilverhalt upp-
går i allmänhet endast till 0.1-0,01 av kolets.

4.6.4 Ekonomi

Anläggningskostnaden för ett oljekondenskraftverk med ka-
paciteten 2x600 MW el har beräknats till ca 5 600 kr/kW. Då in-
går rökgasavsvavling enligt s k våt metod, katalytisk denitrifi-
ering samt byggräntor.

Kostnad för 400 kV-ställverk ingår i beräkningarna nedan.
Anslutningsledningar till huvudnätet ingår ej.

Investeringskostnaden inkluderar bränslelager i bergrum och
dagtankar samt internt distributionssystem. Eventuell kostnad för
nyanläggning av hamn ingår ej.

Fasta årskostnader beräknas till ca 10 öre/kWh. Drifttiden har
satts till 5 600 fullasttimmar. Den rörliga kostnaden beräknas för
år 1997 till ca 27 öre/kWh el, varav bränslet utgör drygt
23 öre/kWh, d v s den totala produktionskostnaden uppgår till
37 öre/kWh.

En jämförelse mellan kalkylerna för olje- och kolkondenskraft
visar att summan av fasta och rörliga kostnader, förutom bränslet,
är ca 4 öre högre för kolkondens än för oljekondens. Enligt ver-
kets bränsleprisantagande (referensalternativet) ökar skillnaden i
bränslepris, räknat som öre/kWh el, mellan oljekondens och kol-
kondens från ca 5 öre år 1986 till ca 9 öre/kWh el år 2010. Oljc-
kondenskraft förväntas således aldrig bli ett lönsamt alternativ till
basproduktion baserad på kol.

4.7 Kolkondenskraft
Internationellt sett är kolkondenskraft det kraftslag som jämte

kärnkraft är mest tekniskt utvecklat och visar relativt god ekono-
mi utan att vara direkt beroende av klimatiska eller geografiska
förhållanden. Kolkondenskraft används huvudsakligen för
kraftproduktion i bas- och mellanlastområdena. I Sverige finns
viss kompetens kvar inom kunskapsområdet kolhantering och
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kolförbränning sedan tiden töre oljans dominans som bränsle.
Dessutom har bl a flera kommunala energiverk på senare tid
byggt kolpannor, såväl i hetvattcncentraler som i kraftvärme-
verk.

I Sverige finns idag inga kolkondenskraftverk. Det finns dock
möjligheter till kolbaserad kondensdrift i Västerås kraftvärme
verk motsvarande 180 MW el. Relativt nybyggda, koleldade
kraftvärmeverk för mottrycksdrift finns i Helsingborg och Norr-
köping.

Det energipolitiska målet för kolanvändningen inom energi-
sektorn i Sverige innebär att användningen ska begränsas till
högst 3-4 miljoner ton år 1990. År 1985 importerades
ca 4,5 miljoner ton kol varav ca 2,6 miljoner ton var avsett för
värme- och kraftproduktion inom energisektorn. I proposition
1984/85:120 Riktlinjer för energipolitiken anges följande beträf-
fande kolkondenskraftproduktion: "Kolkondens bör därför över-
vägas först sedan alla andra alternativ prövats och under förutsätt-
ning av radikalt förbättrade miljöegenskaper".

4.7.1 Teknik

Några egentliga begränsningar för kolkondenskraftproduktion
finns inte. Dock påverkas miljön av förbränningen och lokalise-
ringen av kraftverken samt handelsbalansen av kolimporten.

Lokalisering av nya kolkondenskraftverk kommer att vara en
känslig fråga och stor hänsyn måste tagas till känsliga natur- och
rekreationsområden. Ett kolkondensblock i storleksordningen
600 MW el är ca 120 meter högt och har en skorsten som sträcker
sig ca 200 meter över marken. Byggnaderna kommer alltså att
kunna ses på mycket långa avstånd, speciellt i flacka landskap.
Med hänsyn till bränsletillförsel och behov av kylvatten kommer
verken i första hand att placeras vid kusten.

Utsläpp av svavel och kväveoxider kommer att bidraga till för-
surningen av mark och vatten och därför bör vid lokalisering av
verken stor hänsyn tagas till försurningskänsliga områden, såsom
vissa delar av västkusten och Oskarshamnsregionen. Möjliga och
diskuterade lokaliseringsplatser är Forsmark, Oskarshamn,
Oxelösund, Ringhals och Skåne. Med tanke på landets kraftba-
lans och högspänningsnät är dessa platser lämpliga.

En eventuell utbyggnad på försurningskänsliga västkusten med
åtföljande miljökonsekvenser måste balanseras mot behovet av
ökad överföringskapacitet, sannolikt genom en ny högspännings-
ledning från ostkusten till Göteborgsregionen, se avsnitt 4.19.

Tillförsel av kol till kraftverken sker lämpligast med båt. Det
är möjligt att en speciell omlastningshamn kan komma att byggas
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vid ett av kraftverken för att på så sätt kunna lossa stora fartyg
och lasta om till mindre kustbåtar som kan ta sig in till mindre
hamnar vid de övriga kraftverken. Oxelösund har diskuterats som
en lämplig plats för en sådan djuphamn. Systemet med en stor
omlastningshamn tillämpas bl a i Danmark.

Enligt kraftindustrins uppskattning av tiderna för projekte-
ring, tillståndsgivning och byggnation av nya kolkondensblock
skulle, vid ett beslut om snarast möjliga avveckling av kärnkraf-
ten år 19S7, det första kolkondensblocket kunna tagas i drift
år 1994 i Oxelösund eller Skåne, d v s 7 år senare. Därefter följer
ett nytt block per år fram till år 2003. d v s totalt 10 block. Samtli-
ga block är storleksmässigt på CJ 600 MW el.

Kraftindustrin anför:

Som grund för denna tidplan gäller att blocken under första delen av pro-
grammet :ir identiskt lika med samma leverantörer av alla huvudmaskinerna så-
som pannor och turbiner

Tillverkare av ångpannor och ångturbiner är tillfrågade om möjlig leverans-
kapacitet. Svaren varierar kraftigt men håller sig med god marginal inom inter-
vallet ett block/år eller, för att vara exakt, en ångpanna eller turbin var
4-6 månad. Man framhåller dock att den begränsande faktorn ej ligger hos dem.
Problemet blir att tillgången pä underleverantörer, byggentreprenörer och övrig
kapacitet på byggnadsplatsen kommer att leda till överhettningar på den svenska
byggmarknaden och därmed inte bara begränsar byggnadstakten utan även med-
för att priserna påverkas ogynnsamt. Detta medför att det säkerligen inte är
lämpligt med en leveranstakt på mer än 1 block om året totalt i programmet.

Om ändock kortare tid önskas mellan blocken måste detta prövas ingående,
bl a om layouten är sådan att utrymmena mellan aggregaten är tillräckliga för
flera montagekranar, transportutrustningar etc. Detta i sin tur påverkar också
ett projekts kostnader. Vidare torde inköpsmarknaden behöva breddas till att
omfatta leverantörer från andra länder inom och utanför Europa som t ex USA
och Japan. Detta är möjligt, men det far konsekvenser på möjligheterna att stan-
dardisera blocken, vilket påverkar möjligheterna att genomföra utbyggnadspro-
grammet under kontrollerade former så att avsedd kvalitet erhålles. En breddad
inköpsmarknad kräver ytterligare ökade resursinsatser hos kraftbolagen.

Även om en utbyggnadstakt om ett block per år är möjlig måste den anses
mycket snabb. Detta kan illustreras av att 4-5 block redan är under uppförande
när det först påbörjade tas i drift. Drifterfarenheter kommer därför att påverka
programmet först i dess slutfas. Utbyggnadstaktens krav på enhetlighet medför
också att ny och utvecklad teknik i bästa fall kan bli aktuell först sent i program-
met. En långsammare utbyggnadstakt skulle dels underlätta att bedriva ett tek-
niskt utvecklingsarbete i Sverige inom koleldningstekniken, dels underlätta att
utnyttja denna teknik i utbyggnadsprogrammet.

Denna tidsplan innebär alltså att en mycket snabb utbyggnad av
kolkondens, omfattande 6 000 MW el, tar ca 16 år från beslutstid-
punkten. Vid kärnkraftsavveckling till år 2010 måste alltså beslut
om kolkondensutbyggnad tagas absolut senast år 1994 om
motsvarande utbyggnad sxa kunna ske. Kunskapen om kolkon-
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densteknik förväntas dock vara större ar 1994 varför utgångsläget
för en utbyggnad då är bättre.

Enligt uppgifter från Västtyskland har man byggt ett block på
420 MW el pä tre år och tre månader (från byggstart till första
elgenereringstillfälle) och ett block på 640 MW el på tre år och
sex månader. Tiden från beställning till leverans av turbin och ge-
nerator i dessa storlekar är drygt tre år. De tyska uppgifterna av-
ser dock tillbyggnad av ytterligare block i befintlig kraftstation
med befintlig infrastruktur för kolhantering. Viss utbyggnad av
kollager och transportanläggningar har dock krävts. Tid för pla-
nering och projektering har genomförts parallellt med tillstånds-
ansökan. Den totala tiden frän planeringsstart till produktions-
start i Västtyskland torde uppgå till 6-8 år.

I Västtyskland anses konventionella kolkondenskraftverk i
storlekar upp till ca 700 MW el netto vara väletablerad teknik
och inga nya problem med komponenter i denna storleksordning
förväntas uppkomma.

Under utredningsarbetet har intervallet för elproduktion vid-
gats till 100-120 TWh. Medelnivån 110 TWh kan nås med 7 å 8 st
600 MW kolkondensblock. Statens energiverk anser att det bör
vara möjligt att fullborda ett sådant utbyggnadsprogram till
år 1997 under förutsättning att beslut om lokalisering och konces-
sion snabbehandlas av regeringen och att inköpsmarknaden bred-
das inom och utanför Europa. Möjligen måste också det kommu-
nala vetot avskaffas när det gäller lokalisering av kraftverk och
kraftledningar. Mot bakgrund av hur utbyggnaden av 10 000 MW
kärnkraft genomförts på ca 20 år på flera olika byggnadsplatser
samtidigt bör det vara möjligt att ta i drift 7 å 8 st 600 MW block
till år 1997. lokaliserade till 4 å 5 platser. Detta kan dock komma
att påverka kostnaderna i negativ riktning genom s k överhett-
ning av vissa branscher. Det kommer att krävas omfattande och
forcerad utbildning av den personal som ska arbeta i de nya kraft-
verken. Sannolikt kommer en del av personalen som idag är an-
ställd på kärnkraftverken att kunna rekryteras och vidareutbildas
för tjänstgöring på kolkondenskraftverk.

Internationellt sett sker en kraftig satsning på forskning röran-
de kol och möjligheterna att utnyttja detta bränsle för elproduk-
tion med så liten miljöpåverkan som möjligt.

En intressant utvecklingslinje som idag flera länder, t ex USA
och Västtyskland, intresserar sig för gäller kolförgasning. Genom
denna process kan man uppnå två mål, dels att generera el med
hög verkningsgrad och dels att minska emissionerna från elgene-
reringsprocessen.

Verkningsgradsökningen åstadkommes genom att man låter
de ur kol extraherade bränngaserna driva en gasturbin och däref-
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ter utnyttjas de varma avgaserna till att generera ånga som driver
en ångturbin. Denna s k kombiprocess medger verkningsgrader
kring 45 l/c. Som en del i förgasningsprocessen kan man avlägsna
icke önskade ämnen t ex svavel, klor och fluor, och på så sätt er-
hålla ett renare kol vid förbränningen. Dessa i förgasningsproces-
sen avskiljda ämnen kan användas inom kemisk industri. Tekni-
ken beskrivs närmare i avsnitt 4.14.

En annan möjlighet att förbränna kol är i trycksatta virvelbäd-
dar s k PFBC-teknik (PFBC står för Pressurized Fluidized Bed
Combustion). Denna utvecklas bl a av ASEA-STAL. Tekniken
beskrivs närmare i avsnitt 4.15.

En metod att avskilja svavel och kväveoxider i rökgaserna är
genom att tillsätta ammoniak och bestråla rökgaserna med elek-
troner. Processen utvecklas i Japan och Västtyskland men anses
ännu för dvr för att vara kommersiellt intressant.

4.7.2 Miljö
Västtyskland anses idag ha världens hårdaste reningskrav för

kolkondenskraftproduktion. För nya kraftverk med större eld-
ningseffekt än 300 MW (motsvarande ca 120 MW el) krävs emis-
sioner under 200 mg NCK/Nm3 (egentligen NOx-emissioner räk-
nade som NO2-ekvivalenter), under 400 mg SCWNm3 och stoft-
utsläpp frän nya anläggningar under 50 mg/Nm3 (motsvarande
ungefär 0,07 g NO2/MJ, 0,07 g S/MJ och 0,02 g stoft/MJ). För be-
fintliga kraftverk sker en successiv anpassning till dessa gränsvär-
den. Gränserna är att betrakta som halvtimmesmedelvärden vilka
dock får överskridas ett antal timmar per år, t ex vid haveri på en
reningsanläggning. Ett sådant tillfälle behöver alltså inte innebära
att hela kraftverket stängs av.

Med idag bästa teknik kan man sannolikt komma ned till lägre
värden. I samarbete med naturvårdsverket har statens energiverk
angett emissionsgränserna för svensk framtida kolkondenspro-
duktion till 0,03 g S/MJ och 0,05 g NO2/MJ. Dessa gränser får
närmast ses som utgångspunkt för dimensionering av reningsut-
rustningen då praktiska erfarenheter av så kraftig rening är myc-
ket begränsade. Som jämförelse kan nämnas att med ut-
gångspunkt från dagens krav bör emissionsgränserna för stora
koleldade anläggningar för närvarande hamna kring 0,05 g S/MJ
och 0,10 g NOj/MJ.

De skärpta kraven enligt ovan innebär, om de antas vara årsge-
nomsnitt, att en utbyggnad av kolkondenskraftverk motsvarande
en årsproduktion om 1 TWh medför en ökning av utsläppen med
ca 270 ton svavel och ca 450 ton NO2 per år.
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2M I kolkondenskraftverk använder man vanligtvis ett s k elfilter
för att avskilja stoft. I detta elektrostatiska filter utnyttjas elekt-
riska krafter för att avskilja stoftpartiklar. I vissa anläggningar an-
vänds dessutom slangfilter (textilfilter) för slutavskiljning. En
mycket god avskiljning av stoft (över 99 c'r) erhålles normalt i
moderna anläggningar och utsläppen kan begränsas till, i storleks-
ordningen, 0.015 g/MJ d v s ungefär motsvarande dagens krav på
ca 35 mg/Nm\

Tillverkare av avsvavlingsutrustningar och andra experter
inom området hyser idag tvivel om huruvida det går att komma
ned till 0,03 g S/MJ med normala kolkvaliteter. Möjligen går det
att nå som ett besiktningsvärde vid anläggningsstart men tvek-
samhet rader beträffande möjligheterna att klara gränsvärdet un-
der längre tider. Sannolikt måste «_n s k våt avsvavlingsmetod till-
lämpas, i vilken restprodukter i form av gips erhålles. Gips kan
dock ha ett visst marknadsvärde. Det finns svenska tillverkare av
dessa anläggningar.

Erfarenheterna av denitrifiering ned till de låga värden som ef-
tersträvas är mycket begränsade. Genom förbränningstekniska
åtgärder kan en del av kväveoxidbildningen förhindras men för
att komma ned till 0,05 g NO2/MJ krävs en speciell denitrifie-
ringsanläggning. De länder som har längst erfarenhet av sådana
anläggningar är Japan och Västtyskland. En japansk metod är
den s k SCR-metoden (selektiv katalytisk reduktion) där rökga-
serna passerar genom en katalysator med tillsats av ammoniak.
Ammoniak, syre och NOX omvandlas huvudsakligen till vatten
och kvävgas, varför inga problem med deponering av restproduk-
ter uppkommer. I kraftverket Altbach. utanför Stuttgart, på
423 MW el som är utrustat med denitrifieringsanläggning (SCR-
metoden) menar man, efter ca ett halvt års erfarenhet, att det är
möjligt att komma ned till 180 mg NOVNm3 som motsvaras av
ca 0,06-0,07 g NO^/MJ. Här ska påpekas att katalysatorn för de-
nitrifieringen endast är dimensionerad för 80 % av rökgasflödet
(alltså leds 20 c/c av rökgaserna förbi katalysatorn). Teoretiskt
sett bör alltså en 20 %-ig sänkning till 0,05-0,06 g NO2/MJ vara
möjlig.

Det uppstår stora mängder restprodukter vid kolkondenspro-
duktion. Från våta avsvavlingsmetoder, som är vanligast vid stora
anläggningar i Västtyskland, kommer stora mängder gips. I Väst-
tyskland blir dessa mängder i samma storleksordning som landets
totala gipsanvändning och man eftersträvar att återanvända gips,
t ex inom byggnadsindustrin. Återanvändning av gips som en
restprodukt är naturligtvis önskvärd ävtn i Sverige men gipsets
kvalitet utgör ett hinder, om det ej ska upparbetas vilket försäm-
rar ekonomin. Mängden avsvavlingsrestprodukter per kolkon-
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densblock om 600 MW el är i storleksordningen 70 000 ton per
är. Till dessa ska läggas flygaska i storleksordningen 120 (MX) ton
per är och slagg och bottenaska motsvarande 15 (KK) ton. totalt
ca 200 (KM) ton per är. Flyg- och bottenaska kan användas som ut-
fyllnad t ex i vägbyggen eller användas i cementindustri. Dock
finns begränsningar i och med att miljöfarliga ämnen såsom tung-
metaller kan lakas ur. Den mängd restprodukter som uppstår från
ett block om 600 MW el efter 25 års drift, om allt måste depo-
neras, motsvarar en area på c i 600x750 meter med en höjd av ca 24
meter. Om samtliga restprodukter ska deponeras beräknas detta
kosta ca 150 kr per ton vilket kommer att belasta den producera-
de elen med ca 0.9 öre/kWh.

4.7.3 Ekonomi

Kostnaden för att bygga ett konventionellt kolkondenskraft-
verk i storleksordningen mellan 300 och 600 MW el uppskattas
till mellan 7 (KK) och 8 2(K) kr/kW om det ska kunna klara de
skärpta miljökraven. I denna kostnad ingår reningsanläggningar
för stoft, svavel och kv äveoxider. Kostnadsintervallet beror på en
mängd olika faktorer såsom blockstorlek, antal block per kraft-
station, markinlösen, avstånd till högspänningsledningar. hamn-
förhållanden etc. Några olika uppskattningar av investeringskost-
naderna redovisas i diagrammet nedan. Till exempel anger ÅF-
Energikonsult 6 8(K)-7 200 kr/kW för block om 600 MW el me-
dan kraftindustrin anger kring 7 500 kr/kW. Priserna avser nor-
mal konkurrenssituation. I respektive uppgifter kan det dock fin-
nas skillnader i antaganden om förutsättningar. Till exempel är
kolkondensblocken i ÅFs utredning utformade så att full effekt
kan erhållas även med oljeeldning.

Västtyska uppgifter om investeringskostnader utgående från
befintliga anläggningar skulle med motsvarande reningsutrust-
ning hamna mellan ca 6 (XK) och 8 (HK) kr/kW. Danska investe-
ringskostnader är låga. även med reservation för svårigheter att
räkna upp kostnaderna i tiden och osäkerheter i växelkurser. Spe-
cifika investeringskostnader har sammanställts i figur 4.2.

I en studie gjord av International Energy Agency år 1985 jäm-
fördes kolkondenskostnader mellan några olika länder. Uppgif-
terna är givna i 1984 års penningvärde och hänför sig till idrift-
tagning år 1995.
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britannien
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tvskhnd Holland Belgien

MW: 3x625 1x700 2x6()() 2x«K»

Total produktionskost-
nad, öre kWh
- varav investering c'c:
- varav drift och under-

håll ri:
- varav bränsle r'r:
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Specifik investeringskostnad för kolkondenskraftverk
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Penningvärde 1986

• Inkl stoft-, SOX- och NGx-rening

O Inkl stoft- och SOx-rening

A Inkl stoftrening

1 Kraftindustrin i Sverige 1986,
2 -4x600 MW

2 Ängpanneföreningen, 1986
4x300 MW

3 Ängpanneföreningen, 1986
2x600 MW

4 Ängpanneföreningen, 1986
4x600 MW

5 Kraftsam, 1985

6 Vattenfall, 1983

7—8 Nordel, 1984

9 Werne, kombiblock,
Västtyskland, 1984

10 Bergkamen, Vty, 1981

11 Altbach, VTy, 1985

12 Voerde, VTy, 1985

13 Scholven, VTy, 1979

14 VGB, VTy, 1986

15—16 VDEW, wxkl byggräntor
Vty, 1986

17 Asnes, exkl byggräntor
Danmark, 1981

18 Ensted, exkl byggräntor DK,
1979

19 Studsrup, exkl byggräntor DK
1984—85
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Ett kolkondenskraftverk om 2x600 MW el som byggs i Sverige
förväntas kosta ca 9 miljarder kronor. Investeringskostnaderna
fördelar sig ungefärligen på följande sätt:

Ångpanna
Turbin och generator
Svavel- och stoftrening
Denitrifiering
El- och kontrollanläggning
Byggnader, infrastruktur m m
Oförutsett
Räntor under byggnadstid

19
19
13
6
5

15
8

15

Summa 100

Kraftbolagen varnar för prishöjningar p g a den onormala
konkurrenssituationen vid en förtida, forcerad kärnkraftsavveck-
ling. Denna oro kan vara befogad. Tillkommande utbyggnad av
fjärrvärme i Köpenhamn under en begränsad tid har lett till för-
dyringar. Hur stora fördyringarna kan bli till följd av en överhett-
ning är omöjligt att utreda. Det bör dock noteras att om inköp
av ångpannor, turbiner, generatorer och reningsutrustning görs i
Sverige och internationellt, kommer en överhettad bygg- och le-
verantörsmarknad i Sverige bara att påverka kostnaderna för
byggnader, hamnar, bränslehantering och el- och kontrollanlägg-
ningar vilka tillsammans svarar för ca 20 % av investeringskost-
naderna. En 50 %-ig höjning av dessa kostnader skulle Iiöja tota-
la investeringskostnaden med ca 10 % vilket totalt sett ligger
inom ramen för osäkerheten i uppskattningarna.

Investeringskostnaden för rökgasreningsutrustning d v s elfil-
ter, avsvavlings- och denitrifieringsutrustning hamnar med da-
gens miljökrav kring 1 300 kr/kW. Med skärpta krav enligt ovan
kommer kostnaden att öka till kring 1 700 kr/kW (inkl byggrän-
tor). Denna reningsanläggning är då dimensionerad för att klara
kol med upp till 1,6 % svavel och upp till 2 % kväve. Kostnader-
na fördelar sig med ca 40 % på stoft- och svavelreningsutrust-
ningen, ca 30 % på kväveoxidreningsutrustningen och ca 30 9f
på byggnader, räntor under byggtid och projektering. Västtyska
kostnadsuppgifter för anläggningar som ska uppfylla deras krav
pekar på mellan 1 300 och 1 600 kr/kW.

De totala kostnaderna för rökgasrening inklusive deponering
och byggräntor hamnar på ca 7 öre/kWh el fördelat med ca en
tredjedel fasta och ca två tredjedelar rörliga kostnader. En osä-
kerhet i dessa beräkningar avser livslängden på katalysatorerna
för kväveoxidreduktion. Med tanke på de relativt hårda kraven
kan det komma att krävas mycket rena katalysatorytor vilket in-
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nebär att dessa måste bytas ut ofta för att upprätthålla tillräcklig
effektivitet. Vi har antagit en katalysatorlivslängd på 2 år i pro-
duktionskostnadskalkylen nedan. Tillgängligheten för rökgasre-
ningsanläggningarna är av stor betydelse för utsläppen. Om de ti-
digare nämnda s k skärpta gränserna skulle gälla som medelvärde
över ett helt år krävs antingen att tillgängligheten är 100 %, t ex
genom redundans eller att anläggningen klarar värden som vä-
sentligen understiger gränsvärdena. En praktiskt möjlig metod
att minska på svavelutsläppen trots haverier på reningsanlägg-
ningen är att ha reservlager med lagsvavligt kol eller lagsvavlig
olja som används när reningsanläggningen är ur funktion (dvs när
rökgaserna leds förbi reningsanläggningen).

De totala produktionskostnaderna för kolkondens år 1997 i
kraftstationer om 2x600 MW el beräknas till ca 34 öre per kWh i
huvudalternativet och mellan 31 och 36 öre per kWh beroende på
bränslepriset enligt förutsättningar i kapitel 3.1 förutsättningarna
för denna kalkyl ingår ett personalbehov på sammanlagt 300 per-
soner till en kostnad av 200 000 kr per person och år. Kraftver-
kets utnyttjningstid har satts till 5 600 timmar per år och dess
verkningsgrad antages till 40 %.

De fasta kostnaderna uppgår till ca 12 öre och de rörliga upp-
går i referensalternativet till ca 22 öre per kWh. Av de sistnämn-
da utgör bränslet ca 16 öre och rörlig drift- och underhållskostnad
ca 6 öre.

4.8 Elproduktion med torv

4.8.1 Teknik
Finland och Irland är de två länder där torv har mer än margi-

nell betydelse för energiförsörjningen. I Finland finns flera torv-
eldade värme- och kraftvärmeverk i storleksklassen över 50 MW
värme. För närvarande finns också planer att bygga ett första
torveldat kondenskraftverk med en effekt på ca 100-150 MW el.

Nedan presenteras uppgifter om elproduktion i torvkondens-
kraftverk. Uppgifterna är hämtade från en finsk undersökning.
Uppgifter har schablonmässigt räknats om till svenska förhållan-
den.

Torvkondenskraftverket antas lokaliseras "vid mosskant" för
att undvika långa transporter. Kylning sker med kyltorn på grund
av anläggningens lokalisering till mosskant. Den försämring som
detta medför i verkningsgrad kompenseras av att anläggningen är
mindre och kan försörjas med bränsle från ett mindre område
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med lägre transportkostnader för torven som följd. En lokalise-
ring nära vattendrag är inte ofördclaktigarc. Var ett kraftverk i
praktiken kan komma att förläggas avgörs av lokala förhållanden.

Torven males sönder och eldas i pulverform. Som stödbränsle
används olja motsvarande ca 3 % av bränslebehovet.

Anläggningens effekt anges till 115 MW el netto, (125 MW
brutto) medan panneffekten är ca 290 MW. Anläggningens el-
produktion blir ca 0,64 TWh per år vid 5 600 h utnyttjningstid.
Bränslebehovet uppgår till knappt 2 TWh torv per år, vilket krä-
ver en produktionsareal på ca 4 000 hektar (4 kmxlO km). An-
läggningens verkningsgrad är ca 35 %.

Byggtiden för ett torvkondenskraftverk beräknas till ca 4 år.
Tidsåtgången för att iordningställa en mosse för torvbrytning be-
räknas vara av samma storleksordning (ca 2-5 år). Det är således
inte meningsfullt att försöka pressa byggtiden då tiden för att få
torvmossen i brytbart skick inte kan påverkas annat än marginellt.

4.8.2 Miljö
Eldning av torv medför utsläpp av svavel, kväveoxider samt

vissa tungmetaller. Utsläppen är starkt beroende av torvens inne-
håll av olika föroreningar, vilka kan variera kraftigt mellan olika
torvtäkter. I Torv Hälsa Miljö-utredningen anges utsläppsnivån
till under ca 0,3 g S/MJ bränsle samt ca 0,3 g NO2/MJ bränsle
om inga reningsåtgärder vidtas.

De finska uppgifterna avser endast rening av stoft och har där-
för kompletterats med uppgifter om investeringar i avsvavlingsut-
rustning och katalytisk rökgasdenitrifiering för att uppfylla de
miljökrav som har antagits för denna studie (0,03 g S/MJ respek-
tive 0,05 g NO2/MJ). Elproduktion med torv uppfyller med andra
ord samma miljökrav som kolkraftverk. Utsläppen av svavel blir
ca 300 ton svavel per TWh cl och av kväveoxider ca 450 ton
per TWh el. Miljökraven medför en kostnadshöjning med
5 å 6 öre/kWh el. Miljöåtgärder svarar därmed för ca 12 % av
produktionskostnaden.

4.8.3 Ekonomi
Kostnaderna är omräknade från finska mark till svenska kro-

nor med kursen 1 FMK = 1,44 kr. På grund av skillnader i nor-
mer avseende anläggningars byggnadstekniska utformning, mil-
jökrav, arbetsmiljö m m beräknas kostnaden i Sverige bli
ca 20 % högre. Investeringskostnaden föranläggningen beräknas
till ca 9 000 kr/kW el. Därtill kommer investeringar för avsvav-
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ling och denitrifiering med ca 1 600 kr/kW el. Investeringskost-
naden beräknas med dessa förutsättningar till ca 10 500 kr/kW,
inklusive investeringar för avsvavling och katalytisk denitrifi-
ering. De fasta årskostnaderna, utöver kapital, beräknas till
ca 200 kr/kW.

Produktionskostnaden för torv uppgår till 8,2 öre/kWh fritt
kraftverk enligt redovisning i kapitel 3. Lagringskostnaden ingår
i produktionskostnaden. Därmed fås följande kostnader:

- fast kostnad
- rörlig drift- och underhålls-

kostnad
- bränsle

18

5
24

47

öre/

öre/

kWh

kWh

el

el

Elproduktion med torv kräver stora sammanhängande arealer
om produktionskostnadsantagandet ska kunna uppfyllas. Enligt
den tidigare i utredningen redovisade genomgången av torvtill-
gångar och produktionskostnader för torv torde torvkondens-
kraftverk endast kunna lokaliseras till Norrland. Den brytvärda
torvtillgången där är ca 8 TWh torv per år under 25 år. Om 40 r/c
av denna tillgång skulle exploateras - vilket är en mycket omfat-
tande torvexploatering - skulle detta möjliggöra en elproduktion
med torv på ca 1 TWh.

Ytterligare producerad el i Norrland måste vid en kärnkrafts-
avveckling överföras till förbrukningsområden i södra och mel-
lersta Sverige. På grund av den ökade överföringen bör torvalter-
nativet också belastas med överföringskostnader. Dessa kostna-
der beräknas grovt till 3-5 öre/kWh el. Den totala produktions-
kostnaden blir således ca 50 öre/kWh el för torvkondens.

Produktionskostnaden för torv antas vara den samma i samtli-
ga tre priscenarier. Kostnaden för elproduktion blir således den-
samma, ca 50 öre/kWh el, i samtliga tre fall.

Jämfört med elproduktion i kolkraftverk blir el från torvkon-
denskraftverk ca 40 % dyrare. I figur 4.3 görs en jämförelse mel-
lan elproduktion baserad på torv och kol. Linjen visar de torv-
respektive kolpriser som ger samma produktionskostnad för el.
För att torvkondens ska kunna klara konkurrensen från kolkon-
dens får torvpriset endast uppgå till 2-3 öre/kWh bränsle.
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F/gur 4.3 Brytpunktspriser mellan torv och kol vid elproduktion

4.9 Elproduktion med flis och
energiskog

Kostnader för uppförande och drift av anläggningar för pro-
duktion av flisbaserad kondenskraft har tagits fram för verkets
räkning av ÅF-Energikonsult och Vattenfall.

4.9.1 Teknik

Anläggningens storlek har satts till ca 50 MW el. Vid dimen-
sioneringen har det ansetts önskvärt att undvika långa och där-
med fördyrande bränsletransporter.

Kraftverket förutsätts lokaliserat t»l! inlandet. Produktions-
kostnadskalkylen baseras på sjövattenkylning. En terminal för
bränsleflisproduktion bör finnas i närheten då anläggningen inte
har dimensionerats för egen produktion av flis från vedråvara.
Den kostnadsberäknade anläggningen består enbart av konven-
tionella komponenter. Panneffekten är 140 MW. Då så stora
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trädbränslepannor f n inte finns tillgängliga på marknaden har
2 st 70 MW pannor valts vilka tillsammans driver en turbin med
bruttoeffekt 55 MW. Pannorna kan vara av typ snedrost, fluidise-
rad bädd eller cirkulerande fluidiserad bädd. Anläggningens to-
talverkningsgrad beräknas till 37 %.

Ställverk etc, är inkluderade i anläggningskostnaden liksom
upp till 2 km 130 kV-ledning för anslutning till nätet.

Rökgasreningen omfattar ett elfilter för stoftrening samt en de-
nitrifieringsanläggning. Svavelrening behövs inte då bränslets
svavelinnehåll är i det närmaste obefintligt.

Ett fliseldat kraftverk kan uppföras på ca 3 år efter en beställ-
ning. Den tid som erfordras för att bygga upp en fungerande
bränsleförsörjning blir troligen dimensionerande.

Som bränsle kan användas antingen flisad skogsråvara eller
energiskogsflis. Knappt 0,8 TWh bränsle erfordras för anlägg-
ningen, motsvarande ca 345 000 ton flis med en fukthalt på
ca 50 %. För närvarande används ca 30 TWh trädbränsle inom
massa- och pappersindustrin, i värmeverk och för individuell upp-
värmning. De billigaste sortimenten är därför redan utnyttjade
och priset för trädbränsle tillgängligt för elproduktion har beräk-
nats uppgå till minst 7 öre/kWh.

Energiskogsodling har påbörjats med praktiska odiingsförsök
och under 1990-talet kan mera omfattande odlingar bli aktuella.
År 1995 beräknas maximalt 3 TWh bränsle (motsvarande
1 TWh el) vara tillgängligt och år 2000 dubbelt så mycket. Detta
motsvarar en odlingsareal om 100 000 ha.

Linder perioden 2000-2010 kan arealen ökas ytterligare. Are-
aler upp till 300 000 ha. huvudsakligen nedlagd jordbruksmark,
kan bli aktuella för energiskogsodling. Detta kan innebära en
bränsleproduktion om 15-20 TWh år 2010.

Den för ett kraftverk i den nu aktuella storleken erforderliga
bränslemängden, ca 0,8 TWh, motsvarar en effektiv odlingsyta
av 13 000 ha (en kvadrat med sidan 1,15 mil) där en tredjedel
skördas årligen. Energiskog kan skördas kontinuerligt under året,
förutom under sommaren. Skördemetoden innebär att energisko-
gen flisas direkt på åkern, lastas i containers som sedan trans-
porteras till förbränningsanläggningen.

Produktionskostnaden "vid åkerkant" för energiskogsflis be-
räknas till 8 öre/kWh år 1997. Transportkostnader kan tillkomma
med ca 1,5 öre/kWh vid transporter omfattande 10 mil.

4.9.2 Miljö
Rökgasutsläppen från trädbränsleeldning innehåller förhållan-

devis låga föroreningshalter. Svavelutsläppen är lägre än
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ca 0.02 g S/MJ varför inga åtgärder för avsvavling krävs. NOX-
utsläppen härrör främst frän själva förbränningsprocessen och be-
räknas till mellan 0.05 och 0,10 g NOVMJ där den lägre nivån av-
ser pannor typ fluidiserad bädd. För att uppfylla de skärpta kra-
ven för NOx-utsläpp från nya kondenskraftverk, d v s 0,05 g
NOVMJ erfordras alltså en denitrifieringsanläggning. Kravet för
kraftvärmeverk, högst 0.10 g NOVMJ. kan klaras utan rening.
Utsläppen av svavel förväntas bli mindre än 180 ton per TWh el
och utsläppen av kväveoxider blir mellan 450 och 900 ton
per TWh el vid kondensdrift beroende på om utsläppsnivån 0,05
eller 0,10 g NOVMJ tillämpas.

För stoftavskiljning har i kalkylen räknats med elfilter. Ask-
mängderna vid trädbränsleeldning är små. Utsläppen av koldiox-
id uppvägs i princip av att koldioxid kontinuerligt binds när bräns-
let, d v s skog växer.

En trädbränsleeldad anläggning förorsakar avsevärda trans-
porter. Om 345 000 ton flis transporteras med lastbil innebär det-
ta att ca sextio 30-tons lastbilar anländer till anläggningen varje
dag, 5 dagar i veckan. De största massa- och pappersfabrikerna
hanterar dock 3-5 gånger större mängd skogsråvara för sin till-
verkning.

4.9.3 Ekonomi

Den specifika anläggningskostnaden för ett fliskondenskraft-
verk har av både Vattenfall och ÅF-Energikonsult uppskattats till
ca 11 000 kr/kW. En denitrifieringsanläggning höjer kostnaden
med ca 600 kr/kW.

Kapitalkostnaden är ca 15 öre/kWh plus ca 1 öre/kWh för de-
nitrifiering. Övriga fasta kostnader uppgår till ca 7 öre/kWh. Då
ingår bl a personalkostnader för 65-70 personer å 200 C00 kr/år.
Utnyttjningstiden har förutsatts vara 5 600 h.

Bränslekostnaden beräknas till 7-10 öre/kWh. Den rörliga
kostnaden uppgår då till 26-33 öre/kWh el där bränslet ingår med
20-27 öre/kWh och denitrifiering med ca 1 öre/kWh. Total pro-
duktionskostnad för trädbränslebaserad kondenskraft ligger där-
med mellan 47 och 54 öre/kWh plus 2 öre för eventuell NOx-re-
ning. En jämförelse mellan trädbränsle och kol för elproduktion
visas i figur 4.4.

Kostnaden för el producerad i fliseldade kondenskraftverk blir
hög. Bränslet kan även utnyttjas i kraftvärmeverk och industriella
mottrycksanläggningar. Elproduktionskostnaden kan då bli avse-
värt lägre, se avsnitten 4.4 och 4.5.
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Figur 4.4 Brytpunktspriser mellan fit si energiskog och kol vid elproduk-
tion

4.10 Elproduktion med avfall

4.10.1 Teknik
Avfall är ett förnybart, inhemskt bränsle. År 1985 användes

ca 3,8 TWh avfall som bränsle i 22 anläggningar för fjärrvärme-
produktion. Avfall var därmed det tredje största bränslet, efter
olja och kol, för fjärrvärmeproduktion.

Statens energiverk och statens naturvårdsverk genomförde
1985/86 en gemensam utredning som bland annat omfattade vär-
me- och elproduktion med avfall, EN A-utredningen. Utredning-
en föreslår väsentligt skärpta miljökrav för avfallseldning. Sam-
manställningen här baseras på material från den utredningen.

Avfallsförbränning kombinerad med elproduktion är förhål-
landevis vanlig utomlands, bland annat i Japan och Västtyskland.
Orsaken torde främst vara svårigheter att finna deponeringspiat*
ser för avfallet och de relativt höga elpriserna.
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Avfallseldade anläggningar för elproduktion har lägre ångdata
än andra fastbränsleeldade kraftverk. Högre ångtemperatur än
4(K)° C vid trycket 40 bar rekommenderas inte enligt EN A-utred-
ningen på grund av åtföljande driftproblem. Erosion och korro-
sion kan utgöra problem vid avfallseldning, men anses numera
kunna bemästras tekniskt vid temperaturer och tryck upp till ovan
angivna nivåer.

Av drift- och miljöskäl, främst för att minimera utsläppen av
organiska föreningar, bör avfallseldade anläggningar användas
som baslastanläggningar och inte kö.as på dellast.

Byggtiden uppskattas till tre år efter ca ett års föreberedelser
(inklusive tillstånd). Ledtiden kan dock h\'\ betydligt längre oni
hanteringssystemet för avfall måste byggas ut eller ändras.

4.10.2 Miljö
Avfallseldade anläggningar måste förses med långtgående re-

ning på grund av bränslets höga innehåll av föroreningar. Re
ningsåtgärder måste framför a!H inriktas på att minska utsläppen
av tungmetaller, framföi allt kvicksilver, samt väteklorid och
organiska föreningar som dioxiner. Några krav på rening för att
minska r.vavel- och kvävcvxidutsläppen vid avfaUseldning ställs
inte i E.NA-utredningen. Orcafcen är att avfallsförbränning sva-
rar, trots höga enmsiomvärden per eneigienhet, för en mycket
liten de! av de totala utsläppen av dessa föroreningar.

Trots långtgående rening b!?r miljöpåverkan vid avfaUseldning
betydligt större än för andra *astbränsleeldade anläggningar. Nå-
gon miljöprövning av ett avfaliseldai kondenskruftverk har inte
gjorts.

Tabellen ntdan visar utsläpp av vissa miljöskadliga ämnen vid
avfaUseldning (utsläppsvärden enligt ENA.-utredningen för avfail
och enligt naturvårdsverkets/energiverkets förutsättningar i den-
na utredning för kolkondens)

Ämne

Svaveldioxid
Kvävfoxidef
Kvicksilvfr
Kadmium
Biy

Emisstnnsfaktor
nv (all

5(M00 mg/N,;,
200-300 -"•-

0,(14-0.08 - "-
(1.01-0,02 - "-

0,1-0,5 - "-

Utsläpp per
avfail

1 5(X>
1 500

350
100

? 300

TWh ci frän:
kol

270 tot!
450 "

10 kg
4 "

220 "

4c 10.3 Ekonomi

Avfallseldadi anläggningar har höga investeringskostnader.
Investeringskostnaden enligt den nyligen avslutade ENA-utred-
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ningen uppgår till ca 20 (XX>-25 IKK) kr/kW el för en anläggning
på ca 5-10 MW el. Detta ger en kapitalkostnad på
ca 30-37 öre/kWh el vid en utnyttjningstid på 7 000 timmar och
15 års avskrivningstid. Även högre investeringskostnader, upptill
ca 30 (XX) kr/kW el, förekommer internationellt.

Några av de fjärrvärmeverk som idag använder avfall betalar
något lite för bränslet, medan andra tär betalt för att ta emot av-
fallet Bränslekostnaden kan därför sättas till noll, även om varia-
tioner kring det värdet förekommer.

Drift- och underhällskostnaden blir hög vid avfallseldning. Or-
saken är att avfallsförbränning är personalkrävande och utrust-
ningen förslits snabbt jämfört med annan fastbränsleeldning. Ut-
gående från ENA-utredningens beräkningar fås att den totala
drift- och underhållskostnaden (summan av fast och rörlig del då
det inte har varit möjligt att separera dem i underlaget) är
ca 20 öre/kWh el. Motsvarande siffra blir för kolkondens
ca 8 öre/kWh och för torvkondens ca 9 öre/kWh. Den avfallsel-
dade anläggningen är betydligt mindre än de två andra.

Totalkostnaden för elproduktion i kondenskraftverk med av-
fall blir således ca 50-60 öre/kWh.

Totalt "produceras" ca 14 TWh brännbart avfall årligen i Sve-
rige. Mängden väntas förbli ungefär konstant det närmaste decen-
niet. År 1997 beräknas ca 7 TWh avfall användas för fjärrvär-
meproduktion. Således finns ca 7 TWh tillgängligt för elproduk-
tion. En bränslemängd på 7 TWh möjliggör en elproduktion på
ca 2,5 TWh per år.

En anläggning på K) MW el förbrukar ca 75 (XX) ton avfall per
år vilket motsvarar hushållsavfallet från ca 250 (XX) personer. Om
avfall används som bränsle vid kondensproduktion av el är det så-
ledes nödvändigt att bränslet samlas ihop från flera kommuner.

Södra Storstockholm är det enda området för tillkommande
storskalig avfallsförbränning Där är det också möjligt att utnyttja
avfallet i ett kraftvärmeverk vilket torde ge bättre ekonomi än
kondensproduktion.

I övriga delar av landet finns endast mindre orter (10-50 (XX)
invånare) för tillkommande avfallseldning. De anläggningar för
elproduktion med avfall som kan komma i fråga blir således rela-
tivt små.

Enligt ENA-utredningen har avfallsbaserad kraftvärmepro-
duktion tillfredsställande ekonomi. Produktionskostnaden tör el
beräknas till ca 10-30 öre/kWh el i anläggningar med en effekt
över 5 MW el och 15 MW värme. Därvid förutsätts att kraftvär-
meverket får avfallet kostnadsfritt. Även om ENA-utredningens
analyser av kraftvärmeproduktion med avfall är preliminära, och
delvis ännu inte praktiskt verifierade, förefaller det dock rimligt
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att i första hand använda avfall i kraftvärmeverk och inte för kon-
densproduktion av el.

4.10.4 Halm

Årligen produceras i Sverige 4-6 miljoner ton halm med ett
värmevärde motsvarande 20-30 TWh. Halm har högt värmevär-
de vid skördetillfället jämfört med flis eller torv. ungefär
3,5—4 MWh/ton, beroende på halmens låga fukthalt. Rapporten
"Halm som energikälla * NE 1982:2 har angivit att hälften av
halmskörden, minst 10 TWh, är tillgänglig som bränsle.

Senare beräkningar av Västsvenska lantmän anger att för Ska-
raborgs län är endast 25 % av halmen outnyttjad. Av denna te-
oretiska bränslepotential kan i sin tur endast 25-30 r/c utnyttjas i
praktiken, beroende på hanterings-, lagrings- och administra-
tionsproblem. För hela Sverige kan mängden tillgängligt fälttor-
kat halmbränsle därför beräknas till ca 1,4 TWh. varav 1.1 TWh
i Sydsverige.

Användning av halm som bränsle för elproduktion har inte ut-
retts i denna rapport. Halmen bör troligen utnyttjas för värme-
produktion i mindre anläggningar nära producenterna.

'Nederländerna har fått
tillstånd av EG att till
industrin återbetala en
del av deras elkostna-
der. Motivet har varit att
annars får den neder-
ländska industrin oför-
delaktigare kostnadssi-
tuation jämfört med in-
dustrin i övriga EG-län-
der.

4.11 Gaskraft
Elproduktion med naturgas, för bas- eller mellanlastbehov,

förekommer interrrtionellt i viss omfattning i såväl Japan, USA
som Västeuropa. I Västeuropa är det Nederländerna som har den
mest omfattande elproduktionen med naturgas. Hittills under
1980-talet har ca 50 % av Nederländernas elproduktion baserats
på, huvudsakligen egen, naturgas. Andelen har dock varierat
kraftigt, mellan ca 30 och 70 %, för olika år. Gasens andel i elpro-
duktionen väntas minska successivt under resten av seklet. Eko-
nomin för den gasbaserade elproduktionen i Nederländerna är
dock otillfredsställande'.

I Norge finns planer på omfattande elproduktion med natur-
gas, t ex i anslutning till fyndigheterna på Tromsöflaket och Hal-
tenbanken. Av dessa har planerna rörande Haltenbanken avan-
cerat längst. Import av naturgas till Sverige från Haltenbanken,
vars årsproduktion kan uppgå till omkring 100 TWh under drygt
30 år, kan komma i fråga. Beslut väntas fattas våren 1987 om el-
produktion med naturgas på Kårstö i Sydnorge omfattande
ca 5 TWh el.
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4.11.1 Teknik
Ett gaskondenskraftverk kan utformas på flera sätt. En möjlig-

het är ett konventionellt kondenskraftverk med ångturbin. Verk-
ningsgraden i sådana anläggningar blir lite drygt 40 9r. I ett verk
med s k kombinerad cykel har ytterligare ett steg. gasturbiner,
tillförts. Därigenom ökar verkningsgraden från ca 40 rr till
ca 45 c/c. Som utgångspunkt för statens energiverks beräkningar
har här tagits en studie avseende ett kombikraftverk i Norge. Den
norska anläggningen förutsätts bestå av 3 - 5 block å 320 MW el.
Varje block består av två gasturbiner å 105 MW el och två ång-
pannor med en gemensam ångturbin och generator för
105 MW el.

Byggtiderna torde vara något kortare för gaskondens- än för
kolkondenskraftverk, d v s tre år eller eventuellt något kortare.
Byggtiderna för konventionella gaskondenskraftverk och kombi-
anläggningar bedöms vara ungefär lika långa. Eftersom tiden från
beställning till leverans av turbin och generator i denna storleks-
klass är av storleksordningen knappt tre år torde det inte vara me-
ningsfullt att försöka pressa byggtiderna ytterligare.

Gaskondenskraftverk torde med fördel placeras nära förbruk-
ningscentra då transport av gas i stora kvantiteter är mindre
skrymmande och billigare än av el. Hänsyn behöver självfallet tas
till befintliga kraftnät och införselvägar för naturgas.

Rörledningen mellan Sverige och Danmark har en kapacitet
på ca 20 TWh gas per år (vilken kan ökas till 30 TV/h genom in-
stallation av ytterligare kompressorer). Därav avsätts ca 5 TWh i
Sydgas-I projektet. Ytterligare ca 2 TWh kan avsättas på mark-
naden längs västkusten. Återstående överföringskapacitet på
ca 13 TWh skulle således kunna utnyttjas för elproduktion och ge
ca 5-7 TWh el per år beroende på kraftverkets tekniska utform-
ning. En utbyggnad av rörledningar är nödvändig för en större
produktionsnivå. Därvid finns flera möjligheter, import från Nor-
ge via Danmark eller direkt från Haltenbanken. import från Dan-
mark samt import från Sovjetunionen via Finland eller via Väst-
tyskland-Danmark.

En strategisk nackdel med gasbaserad elproduktion är beroen-
det av en, eller i varje fall ett fåtal leverantörer. Även om Sverige
skulle försörjas med naturgas av två eller tre leverantörer (Dan-
mark, Norge och Sovjetunionen via Finland), kvarstår en stör-
ningskänslighet vid avbrott i produktionen eller i leveranserna av
gas. Naturgas kan lagras i bergrum på stora djup. Gaslagring i
bergrum är dock dyrare än lagring av motsvarande energimängd
olja. Frågan om gaslagring av bredskapsskäl har inte heller lösts
för de beslutade eller planerade gasprojekten i södra Sverige.
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4.11.2 Miljö

Naturgas är i det närmaste helt svavelfritt. Däremot bildas kvä-
veoxider vid förbränningen. Katalytisk denitrifiering av rökgaser-
na blir nödvändig för att nä det uppställda gränsvärdet på
0.05 g NO:'MJ bränsle. Utsläppen av kväveoxider från gaskon-
dens blir något lägre (ca 10 ri) än från kolkondens på grund av
högre verkningsgrad, eller ca 400 ton NO : per TWh el.

4.11.3 Ekonomi

Byggkostnaden för gaskondenskraftverk är relativt osäker då
svenska förprojekteringar saknas. Uppskattningen nedan bygger
på den projektering som har utförts för gaskraftverket vid Halten-
banken i Norge.

För svenskt vidkommande förutsätts att kraftverket byggs
ovan jord omfattande fyra block å 320 MW el. Investeringskost-
naden beräknas under dessa lörutsättningar grovt till ca 4 800
kr/kW el. Av beloppet utgör 500 kr/kW kostnad för denitrifi-
eringsutrustning. Det är inte otänkbart att kväveoxidutsläppen
kan reduceras med förbränningstekniska åtgärder vilket torde bli
billigare. Detta har dock inte kunnat verifieras ännu. Personal-
behovet för en anläggning med fyra block å 320 MW beräknas
till 125 personer. Beredskapslagring sker med lätt eldningsolja
motsvarande 60 % av den arla bränsleförbrukningen. Detta be-
tingar en betydande kostnad initiellt. ca 1 500 miljoner kro-
nor och ger en årlig räntekostnad på ca 90 miljoner kronor
(ca 70 kr/kW, år).

Vattenfall beräknar investeringskostnaden för gaskondens till
ca 4 500 kr/kW el och övriga fasta årskostnader till ca 100 kr/kW,
år. Med hänsyn till osäkerheterna får uppgifterna från Vattenfall
och den norska studien anses stämma relativt väl.

Priset på inköpt gas blir helt avgörande för anläggningens eko-
nomi. Eftersom gaspriserna är utsatta för betydande variationer
torde intervallet 8 -15 öre/kWh gas vara rimlig utgångspunkt för
ett exempel på en produktionskalkyl. Därmed fås följande pro-
duktionskostnader:

- fast kostnad 9 öre/kWh el
- rörlig drift- och underhålls- 2

kostnad
- bränsle 18-33

- summa ca 3(>-45 öre/kWh el

Den använda verkningsgraden, 45 %, kan vara för låg. Inter-
nationellt anges verkningsgrader på ca 50 %. Det vore dock inte
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konsistent med övriga antaganden för beräkningarna i detta av-
snitt, främst avseende investeringskostnader, att här utnyttja en
högre verkningsgrad än i underlaget (en verkningsgrad på 50 %
skulle minska elproduktionskostnaden i tablån ovan med
2 å 3 öre/kWh el beroende på bränslepriset).

Gaspriset vid eventuell import är en förhandlingsfråga och kan
därför inte anges mer exakt. Gaspriserna har också uppvisat stora
variationer över tiden. Bränslekostnaden utgör 60-70% av den
totala kostnaden, varför gaskraft är särskilt känslig för bränsle-
prisvariationer. I figur 4.5 har beräknats de gas- och kolpriser
som ger samma produktionskostnad för el. Beräkningarna visar
att gaspriset i så fall får överstiga kolpriset med ca 3 öre/kWh
bränsle. Priset på naturgas överstiger då kolpriset med
ca 40-60 % beroende på kolprisnivån.

Under 1980-talet har importpriserna på gas till Västeuropa le-
gat ca 80-100 % över importpriset på kol. Det krävs således en
väsentlig prissänkning, ca 25-50 %, innan naturgas blir ekono-
miskt likvärdig med kol vid elproduktion.

Gaspris
öre/kWh bränsle

14

12

10

4 -

Gas- och kolpriser cif Väst-
europa + transport till
Sverige 1981—85

Energiverkets prisan-
tagande för kol 1997

1 1 Kolpris
8 10 12 14 16 öre/kWh

bränsle

Figur. 4.5. Brytpunktspriser mellan naturgas och kol vid elproduktion
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4.12 Alternativa
elproduktionsmetoder

En intensiv forskning och utveckling pågår internationellt för
att utveckla ny teknik för elproduktion. Insatserna inriktas på:
• elproduktion baserad på andra bränslen än olja
• relativt små elproduktionsenheter som medför en enklare an-

passning till efterfrågan
• teknik som syftar till att höja verkningsgraden
• miljövänlig teknik.

Vid en avveckling av kärnkraften under perioden 2000-2010
kan ny teknik ha utvecklats så att dessa kan ha introducerats i stor
skala.

Ny elproduktionsteknik som kan förmodas ha nått detta sta-
dium behandlas i avsnitten 4.13-4.17. Beskrivningen omfattar po-
tential, teknik, ekonomi/miljö. Tekniker som behandlas är:

Vind
Kolförgasning
Fluidbäddteknik
Småskalig kraftvärme
Förgasning av inhemska bränslen
Bränsleceller.

Teknik som kan få viss betydelse och som här behandlas mer
översiktligt är solkraft, vågkraft och ORC-system.

De nya energitekniker som redovisas har uppnått prototyp-
eller demonstrationsstadiet. Det innebär att förutsättningarna för
kommersiella genombrott finns under perioden fram till och med
år 2010.

I tidigare avsnitt har redovisats beprövad teknik. Det innebär
att hög tillgänglighet kan förutsättas som medför att leveranssä-
kerheten inom elsystemet kan upprätthållas.

En introduktion av ny teknik i större omfattning kan inte ske
förrän säkerhet råder om hög tillgänglighet. En avveckling av
kärnkraften till år 1997 kan inte baseras på ny teknik om kraven
på leveranssäkerhet skall bibehållas.

En ny teknik utvecklas i pilotanläggningar ocn resultaten från
dessa försök verifieras i fullskaleanläggningar. Efter att tillräck-
ligt positiva erfarenheter uppnåtts från uppförande och drift av
en fullskaleanläggning kan fortsatta satsningar genomföras. För
vissa teknikslag krävs dessutom en marknad som möjliggör serie-
produktioner. Ett genombrott sker först då denna marknad upp-
fattas som realistisk. Hänsyn till dessa problem har tagits vid be-
dömningen av nya teknikslags genomslagskraft vid en förtida
kärnkraftsavveckling.
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Två nya koltekniker står inför kommersiellt genombrott. Flu-
idbäddtekniken och kolförgasning öppnar nya möjligheter för en
kostnadseffektiv elproduktion med goda miljödata. Resultaten
från pilot- och prototypanläggningar pekar mot goda resultat. Om
resultaten kan verifieras så öppnar de nya teknikerna möjligheter
att t ex uppnå de skärpta miljökraven till lägre kostnader än kon-
ventionell kolkondensteknik. Fluidbäddtekniken, t ex i form av
trycksatt virvelbädd ger, om försöksresultaten står sig, möjlighe-
ter till elproduktion med låga produktionskostnader och goda
miljödata, det senare bl a genom att verkningsgraden kan ökas i
processen. Erfarenheterna från kolförgasningstekniken pekar på
mycket goda miljödata, medan kostnaderna för denna teknik
ännu är osäkra.

En avveckling av kärnkraften till år 1997 medger ej tillräcklig
tid för introduktion av ny kolteknik i stor skala. Ett beslut om av-
veckling till år 1997 som inbegriper svenska tillverkare i uppför-
ande av konventionell kolkondens medför betydande nackdelar.
Den svenska tillverkande industrin kan komma att helt koncent-
rera sig på konventionell kolkondensteknik. Den svenska utveck-
lingen av fluidbäddtekniken riskerar då att stanna av. De svenska
tillverkarna kan komma att i mitten av 1990-talet endast behärska
teknik som ej är internationellt konkurrenskraftig. En långsam-
mare avveckling in på 2000-talet skulle medge betydligt större
möjligheter att introducera nya koltekniker och förstärka utveck-
lingen av svensk tillverkande industri.

Teknik av småskalig kraftvärme är under utveckling. Denna
utveckling pekar mot att småskalig kraftvärme kan ge ett visst till-
skott till elproduktionen. Verket har tidigare uppskattat den te-
oretiska potentialen till ca 4 TWh el. Teknikens konkurrenskraft
är beroende av möjligheter till serieproduktion i tillverkningen.
Billig basproduktion av värme från avfall, värmepumpar etc risk-
erar emellertid att tränga ut en del av värmeunderlaget och den
ekonomiskt möjliga potentialen kan bli mindre. Efter utvärdering
av demonstrationsanläggningar kan en utbyggnad ske i början av
1990-talet.

Förgasning av inhemska bränslen för elproduktion i små an-
läggningar kan öka den småskaliga kraftvärmepotentialen. Förut-
sättningarna för detta är en teknisk utveckling och en marknad
som möjliggör serieproduktion. Vid en positiv utveckling av tek-
niken kan en större introduktion ske med start i mitten av 1990-
talet.

Bidrag till den svenska elproduktionen från vindkraft sker från
större vindkraftverk. Detta kan inte förverkligas under perioden
fram till och med år 1997. Om den tekniska utvecklingen är posi-
tiv kan en serieproduktion av större vindkraftverk komma till
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stånd i mitten av 1990-talet. Bidrag av betydelse för den svenska
elproduktionen kan då uppnås några år in på 2000-talet. Vind-
kraften verkar kunna vara konkurrenskraftig i förhållande till kol-
kondens för aggregatstorlekar i storleksklassen 200 kW. Osäker-
het, råder dock om aggregatens livslängd och kostnader.

Bränsleceller finns idag i tillämpningar på små system. Utveck-
ling av tekniken för elproduktion i större skala pågår. Möjligheter
för en större introduktion i det svenska elproduktionssystemet
verkar inte föreligga förrän efter år 2000.

4.13 Vindkraft
Det moderna intresset för vindkraft inleddes i början av 1970-

talet. Praktiska tillämpningar och utvecklingsverksamhet finns
idag i ett stort antal länder. Inom IEA sker erfarenhetsutbyte
mellan de sju länder (USA, Kanada, Storbritannien, Västtysk-
land, Nederländerna, Danmark och Sverige) som själva utvecklar
stora vindkraftverk. I forskningssamarbetet deltar tolv länder.
Ett samfinansierat utvecklingsprogram finns också inom EG.

4.13.1 Mindre och medelstora vindkraftverk

I slutet av år 1985 uppgick den installerade effekten i Kaliforni-
en till 1 100 MW fördelat på ca 13 000 aggregat, motsvarande en
årsproduktion om 2-3 TWh/år. För de ledande kommersiella sta-
tionerna uppgick tillgängligheten till över 95 % under såväl år
1984 som år 1985. Utnyttjningstiden varierar mellan 2 100 och
3 000 timmar. Utbyggnaden i USA har praktiskt taget helt skett
med små vindkraftaggregat, f n omkring 100 kW.

I USA har uppförts en grupp med 75 stycken 330 kW turbiner
i Kalifornien och en annan grupp med 14x600 kW på Hawaii.

Omfattande subventioner genom skattereduktioner har lagt
grunden för den utvecklingen. Dessa subventioner har nu i
huvudsak avskaffats.

Den danska vindkrafttraditionen cch de höga elpriserna är för-
klaringar till att en spontan utveckling och introduktion av små
vindkraftverk inleddes i Danmark i slutet av 1970-talet. Denna
utveckling understöddes politiskt genom subventioner, provning
i statlig regi och förmånliga avräkningsregler för den producerade
strömmen.

I slutet av år 1985 fanns omkrinp 1 500 vindkraftaggregat med
tillsammans 6̂ ' MW installerade i Danmark (årsproduktion ca
0.1 TWh) De danska kraftföretagen har genom ett avtal med sta-
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ten bundit sig för att utan subventioner installera minst 100 MW
vindkraft t o m år 1990. Elproduktionen med vindkraft i Dan-
mark kommer då att uppgå till ca 0,4 TWh per år. Kraftföretagen
kommer inledningsvis att köpa anläggningar med 200 kW effekt
eller något större. I nästa skede hoppas man kunna basera utbygg-
naden på 1 MW-anläggningar.

Ekonomi för mindre och medelstora vindkraftverk
Utvecklingen av små vindkraftverk gåi successivt mot ökande

storlek. I dagsläget finns aggregat på marknaden upp till effekt-
storleken 200 kW.

Anläggningskostnaderna per installerad kW är bl a beroende
av lokalisering och teknisk-ekonomisk livslängd. De fasta kostna-
derna per kWh är beroende av vindförhållanden. Den teknisk-
ekonomiska livslängden är osäker då drifterfarenheter från
vindkraftverk i denna storlek endast finns för några få år.

Verket har tagit del av erfarenheter från de danska kraftföreta-
gens pågående upphandling av vindkraft. Om dessa omräknas di-
rekt till svenska kronor erhålles:

öre/kWh

Fasta kostnader 20-28
Rörliga kostnader 3

Totala produktionskostnader 21-31

Vattenfall har gjort preliminära beräkningar av kostnader i lä-
gen med goda vindförhållanden och uppskattat dessa till
30-40 öre/kWh.

Vid stora utbyggnader måste ovanstående värden ökas med
merkostnader för integrering av vindkraften i det övriga kraftsys-
temet. Vid 5-10 TWh/år uppgår de till ca 4 öre/kWh (exklusive
anslutning). Vid små utbyggnader är de försumbara.

4.13.2 Stora vindkraftverk
Den internationella utvecklingen går mot allt större vindkraft-

verk. Prototypanläggningar i MW-klass och större har bl a upp-
förts i Västtyskland, Nederländerna, USA och Kanada.

Det svenska vindkraftprogrammet har varit inriktat på utveck-
ling av stora aggregat. Bedömningarna från kraftindustrin är att
det krävs stora aggregat för att vindkraften skall ha en reell bety-
delse för den svenska elförsörjningen. Utvecklingsinsatserna har
dominerats av utvecklingen av de två stora vindkraftverken vid
Maglarp och Näsudden. Dessutom har ett ambitiöst grundläggan-
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de forskningsprogram bedrivits. Fortsatt utvärdering av vind-
kraftprototyperna pågår.

Maglarpsaggregatet (leverantör Karlskronavarvet) togs i drift
1982 och har sedan överlämnandet år 1983 fungerat utan några
grundläggande problem. Det har producerat mer elenergi än nå-
got annat vindkraftaggregat i världen.

Näsuddenaggregatet (leverantör KMW) togs i drift år 1983 och
drabbades en kort tid därefter av en växelskada, vilken ledde till
ett halvårs stillestånd. Driften därefter har utmärkts av i huvudsak
korrekt funktion med vissa intrimningsproblem.

Vattenfall, Sydkraft och Svenska Kraftverksföreningen har
tillsammans bildat Kraftindustrins Vindkraft AB, som avser att
upphandla en beprövad, medelstor (ca 1 MW) vindkraftanlägg-
ning samt bedriva konceptstudier för en ny stor anläggning.

4.13.3 Ekonomi för stora vindkraftverk
Befintliga större anläggningar är samtliga prototyper och/eller

alltför oekonomiska. Det finns ett intresse att öka de kommersiel-
la aggregatstorlekarna, dels därför att det bedöms kunna ge ytter-
ligare ekonomiska vinster men framför allt därför att intrånget av
ett fåtal stora anläggningar blir mindre än av det stora antal av
små anläggningar, vilka skulle krävas för att uppnå samma elpro-
duktion.

4.13.4 Miljö
Det hörbara ljudet från stora vindkraftverk beräknas kunna

minskas så att lokalisering inom 300-500 m från bebyggelse blir
acceptabel. Det "dunkande" ljudet, som tidvis är störande vid
Maglarp, kan elimineras på framtida anläggningar. Nivåerna av
infraljud är låga.

TV-störningar kan avhjälpas genom tekniska åtgärder. Ten-
densen är att använda blad utan metalliska material vilket kraftigt
minskar störningen.

Säkerheten för anställda och omkringboende bedöms bli till-
fredsställande.

4.13.5 Lokalisering
Eftersom vindkraftverk är dominerande i landskapsbilden ut-

gör medborgarnas bedömning av installationerna en domineran-
faktor som kan komma att innebära en reell begränsning för det
framtida vindkraftutnyttjandet.
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Lokalisering av eventuella framtida havsbaserade anläggning-
ar skulle sannolikt bli lättare än av landbaserade. För att täcka de
stora men av aggregatstorleken föga beroende merkostnaderna
vid havsbasering krävs sannolikt en aggregatstorlek, som åtmin-
stone uppgår till dagens svenska prototyper, gärna större. Detta
innebär, att havsbasering måste avvaktas tills man har tillräckligt
beprövade anläggningar i dessa storlekar.

Regeringen har tillsatt en utredning med uppgift att föreslå lä-
gen för vindkraftverk på land motsvarande 10 TWh per år och
havsbaserade anläggningar för 20 TWh per år. Inventeringsarbe-
tet har hittills genomförts i sju län.

Enligt statens energiverks utvärdering av vindkraften år 1985
skulle en utbyggnad av 10 TWh vindkraft till havs kräva 600 km2

yta. Lämpliga havsområden omkring Sverige upptar ca
3 000 knr.

4.13.6 Slutsats
Små och medelstora vindkraftverk är idag kommersiella. Före-

liggande kostnadsuppskattningar för 200 kW-anläggningar vari-
erar kraftigt. Det är svårt att bedöma konkurrenskraften hos des-
sa verk. Det främsta skälet till detta är att kostnaderna för att i
Sverige uppföra och driva vindkraftverk i denna storleksklass ej i
praktiken kunnat verifierats.

En svensk vindkraftsutbyggnad bör långsiktigt baseras på stora
vindkraftverk. Möjligheterna för en sådan satsning kan ej ske
utan att en utveckling äger rum som reducerar kostnaderna. Ut-
vecklingsarbetet är inriktat på att utveckla enklare konstruktio-
ner av vindkraftverk i storleken 1 MW och uppåt.

Resultaten från pågående utvecklingsarbete bör föreligga i
mitten av 1990-talet så att beslut om vindkraftens framtida roll i
det svenska elproduktionssystemet då kan fattas.

4.14 Förgasning

4.14.1 Kolförgasning med kombinerad
cykel (stora anläggningar)

4.14.2 Teknik
Kolförgasning för framställning av bränngas (stadsgas) har an-

vänts sedan länge. Oljekrisen år 1973 blev starten för utveckling
av kolförgasningstekniken med inriktning mot att framställa syn-
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tesgas för kemisk industri och syntetisk naturgas.
Elgenerering i anläggning med kolförgasning och kombinerad

gasturbin/ångturbin-cykel är en ny typ av systemlösning där det
f n pågår ett intensivt utvecklingsarbete.

Kolförgasningstekniken har en verkningsgrad i omvandlingen
från kol till el på 35-40 % med dagens teknik och 45 % skulle
kunna bli möjligt med 90-talets teknik.
Kolförgasning med kombinerad cykel baserad på den s k Texaco-
processen har utvecklats i USA och Västtyskland. En första an-
läggning (Cool Water) togs i drift i USA i juni 1984. Projektet har
varit en teknisk framgång. Anläggningen Cool Water har uteffek-
ten 100 MW el. Kol med svavelhalter i intervallet 0,4-3,1 % har
provats.

Det finns i dag tre till fyra olika system för kolförgasning som
har prövats i pilot- och prototypanläggningar. Texaco-metoden
utnyttjas storskaligt för framställning av syntesgas för produktion
av bl a ammoniak och metanol. En anläggning i Japan för ammo-
niakproduktion har uppvisat en tillgänglighet på 90 %. Utveck-
lingen av kolförgasningstekniken pekar på en kraftgenererings-
teknik med följande egenskaper:
• förgasningstekniken möjliggör användning av svavelhaltiga

kol (0,3-3 % S) under mycket stränga emissionskrav
• kolförgasning innebär vissa förluster av bränslets terrniska

energi
• kombinerad cykel erbjuder hög verkningsgrad för omvand-

ling av bränngas till elkraft
• hopbyggnad av kolförgasare och kraftgenerering ger effektiv

utnyttjning av bränslets termiska energi.

4.14.3 Ekonomi
Det amerikanska forskningsinstitutet EPRI har redovisat eko-

nomiska analyser av kolförgasningskraftverk. Jämförelser har
gjorts med konventionell kolpulvereldning med rökgasrening.
För en anläggning med effekten 500 MW el för kol (3 % S) har
EPRI angivit att kostnaderna för förgasningsanläggningar ligger
under eller i paritet med kostnaderna för ett konventionellt kol-
kondenskraftverk .

Kraftwerks Union AG har presenterat likartade analysresultat
med utgångspunkt från emissionskraven i Västtyskland.

Med ökade krav på utsläppsbegränsningar beräknas kolförgas-
ning med kombinerad cykel bli mer konkurrenskraftig. EPRIs
jämförelse baseras på svavelrening med 90 % för kolkondens och
95 % för kolförgasning.

Det planerade NEX-projektet i Nynäshamn för produktion av
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bl a ammoniak och leverans av spillvärme till Stockholm är ba-
serat på Texacos kolförgasningsteknik. Framställningen av syn-
tesgas för ammoniaksyntesen är mycket lik framställning av
bränngas i ovan nämnda kombinerade process. Möjligheter att
utvidga NEX-projektet till att även producera elkraft har stude-
rats. Studien visar att 200 till 240 MW el vintertid skulle kunna
levereras från kombinatet.

Byggtiden för NEX-projektet beräknas till 3 år. Kommersiell
drift har utsatts till år 1990. En komplettering av NEX med sepa-
rat kraftproduktionsenhet (200 MW) beräknas erfordra en bygg-
tid av 2,5 år.

4.14.4 Miljö

I Cod Water projektet fwr svavelemissioner uppmätts i inter-
vallet 0.008-0.016 g S/MJ. NOx-utsläppen är också väl under i
Sverige gäliande tillåtna nivåer med uppmätta värden vid 0.04 g
NCtyMJ. Stoftutsläppen av försumbara. Sisggprodukten är lak-
beständig.

Slaggprodukten vid förgasning ufgöres av ett beständigt mate-
rial som kan fö avsättning som b\ggmatericl. Svavelreningen ut-
förs genom att syntesgasen befria»; trän svavvi io:n cläi finns som
H2S. Restprodukten är högrent svavel som kan avsättas på mark-
naden.

4.14.5 Slutsatser

I perspektivet av kärnkraftsavvecklingen och möjliga alterna-
tiv för ny elproduktion bör tekniken med kolförgasning och med
kombinerad cykel noga följas. Tekniken verkar lovande främst
avseende de låga emissionerna. Kostnaderna är osäkra.

Tekniken är i en utvecklingsfas där praktiska erfarenheter av
tekniken krävs innan en stötie utbyggnad av anläggningar kan
ske,

Om ett beslut r.tt uppföra en större koltörgasningsanläggning
(400-600 MW el) for elpioduktton fcttas ii;om kort bör man i mit-
ten av 1990'tdet ha fat; erforderliga driftserfarenheter för ett
ställningstagande om fortsatta satsningar. En samtidig interna-
tionell utveckling av tekniken gör det möjligt au då erhålla ett
relativt säkert underlag. Om resultaten är goda så kan ett bety-
dande tillskott till produktionskapaciteicn uppnås under perioden
2000-2005,

182



4.15 Fluidbäddar

4.15.1 Teknik

Fl:;idbäddtekniken aktualiserades under 1960-talet. Grund-
idén är att uppnå en effektivare och mer miljövänlig förbriin-
n:;i6steknik. Flera utvecklingsvägar har prövats, såväl den atmos-
färiska bädden som den trycksatta. Den trycksatta bädden (t ox
PFBC) har utvecklats av Dl a ASEA gruppen. Tekniskt-ekono-
miskt underlag har kunnat erhållas för en större anläggning.
PFBC-tekn\ken får därför utgöra ett exempel på fluidbäddtekni
ken.

Den atmorsfäriska fluidb-kkien används idag kommersiellt i
stor skaia både mom och utom landet för värmeproduktion. Någ-
ra anläggningar har även uppförts för mottrycksproduktion För
elproduktion är intresset för en utveckling mycket stort. Flera de •
monstrationsprojekt i storleksordningen 100-200 MW el planeras
för närvarande, bland annat i USA.

Den irytksatta fluidbädden har utvecklats i England, USA och
Sverige. Testriggar har uppförts bl a i England och i Sverige.

Den här beskrivna tekniken bygger på ASEA-gruppens ut-
vecklingsarbete som pågått i relativt stor skala sedan 1976 och bl a
omfattat försök i egen provanläggning i Malmö. Kraftgenerering-
en sker med en kombinerad gasturbin/ångturbincykel.

Fördelarna med tekniken är främst:
• hög verkningsgrad genom den kombinerade ång- och gastur-

bincykeln. PFBC-tekniken ger f n en verkningsgrad på
44-45 % som eventuellt kan förbättras med 3-4 procentenhe-
ter med 1990-talets teknik.

• miljövänlig då även stränga svavel- och NOx-emissionskrav
kan uppfyllas med sva^eihakiga koi (svavelhalter upp till 7 %
har provats.

• bränsleftexibel då varierande kolkvaliteter (avseende svavel-
halter och värmevärde) kan användas i samma anläggning
utan ombyggnad.

Provanläggningen har vant i drift i mer än 4 000 timmar. Pro-
ven b?.r jjivit sådana resultat avseende utsläppsnivåer, erosion, in-
tur, ui.rnatr.irig och ve:'\];k;2Sgr:»iJ att tillverkaren anser sig kunna
gr konlraktsbunctoa ganr.lier avseende dessa faktorer. Med hän-
syn t»?! avi .fc-:-.nikrr; frVcOat p»övats i piiotskala är Jet apgeläget att
uppgifterna evha'hia vit? orsokw.Jäggningen kan verifieras i en

Två ii!i fyva kir>iiin«<Aij'.'>.. ••>-'>nzKfvjlg<.\ ;w storleken 200 MW
rc,:.isk ^f'ekt kr-.Tuner tit up^föru:, Cwh berykn-'.s bli tagna i drift
1989/1W.
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Erfarenheter avseende i första hand tillgängligheten måste er-
hållas innan en större introduktion av tekniken kan förverkligas.
En forcerad introduktion innebär väsentligt ökade krav på prov
och utvecklingsinsatser än vad som är fallet idag. En sådan intro-
duktion i större skala under en 10-årsperiod är därför förenad
med stora risker.

4.15.2 Miljö
PFBC-tekniken ger goda miljödata. Avsvavling i fluidbädden

kan ske till önskad nivå genom val av mängden tillsatt kalksten
eller dolomit. Det kan vara möjligt att nå en svavelemissionsnivå
på 0,02 till 0,03 g/MJ inom de närmaste åren. Vid provning i Mal-
mö har man nått "nollemission" av svavel då ett överskott på sva-
velabsorbent tillsattes. Nu sker en vidareutveckling i syfte att
minska förbrukningen av svavelabsorbent och därmed ytterligare
förbättra ekonomin för processen.

Kalkylerna har utgått från klart skärpta miljökrav med kalkdo-
sering och elfilter.

Genom den högre verkningsgraden i en PFBC-anläggning kan
den totala emissionsmängden per producerad kWh el komma att
reduceras i jämförelse med konventionell kolkondens.

4.15.3 Ekonomi

Kostnaderna för elproduktion i en PFBC-anläggning baseras
på underlag från tillverkaren för den PFBC-specifika delen av an-
läggningen. Uppgifterna har granskats av ÅF-Energikonsult, som
har kostnadsberäknat övriga anläggningsdelar med samma metod
som för konventionell kolkondensteknik. Då ingen fullskalean-
läggning är uppförd är resultaten osäkra. Generellt kan sägas att
i en PFBC-anläggning utnyttjas kända komponenter. Dessa kom-
ponenter kombineras emellertid på ett nytt sätt.

Anläggningen består av fyra pannor i två block, vardera med
nettoeffekten 704 MW el. Verkningsgraden är 44 %.

Osäkerhet råder om de skärpta NOx-kraven kan uppfyllas. En
metod iör denitrifiering är tillsättande av ammoniak. Kraven kan
uppfyllas med extern NOx-rening. Om extern NOx-rening krävs
tillkommer ca 1,5 öre/kWh.

Sammanlagda kostnaden för el producerad i en PFBC-anlägg-
ning blir ca 32 öre/kWh utan extern denitrifiering och ca
34 öre/kWh med denitrifiering. Kostnaden för konventionell kol-
kondenskraft har beräknats till ca 34 öre/kWh med denitrifiering.
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Investeringskostnader

PFBC

Stalionsstorl MW el 2x704

Investeringskostnader inklusive projekteringskostnader.
totalt kr/kW 6 800

Produktionskostnader
Kapitalkostnad. öre/kWh 10

Övrig fasta kostnader, öre/kWh 2

Drift- och underhållskostnader inklusive personal: 6

Bränslekostnader. öre/kWh (kolpns 63.3 kr'MWh) 14

Total produktionskostnad ca 32 öre; kWh

4.15.4 Slutsats

Fluidbäddtekniken har för värmeproduktion fått sitt kommer-
siella genombrott. För elproduktion i stor skala har ännu ej så-
dant genombrott skett men verkar vara möjligt inom ett fåtal år.

PFBC-tekniken för el- och värmeproduktion är pä väg mot sitt
kommersiella genombrott. Två demonstrationsanläggningar på
vardera 75 MW el tas i drift 1989/90 i USA respektive Spanien.
Kraftvärmeanläggningen som projekteras för Värtan på 130 MW
el och 210 MW värme kan tas i drift är 1990 om positivt beslut i
tillståndsfrågan fattas före årsskiftet.

Grundidéerna i PFBC-tekniken är intressanta. Tekniken kan
innebära lägre produktionskostnader och låga utsläpp i förhållan-
de till konventionell kolkondens. En kraftigt forcerad introduk-
tion av PFBC-tekniken är teoretiskt möjlig utgående från tillver-
karens kapacitet men ställer stora krav på en ytterligare ökad ut-
vecklingsinsats. Om beslut att uppföra en större anläggning
(350 MW el) fattas snarast kan driftserfarenheter ha erhållits till
i början av 1990-talet. Om dessa är positiva k<:n en introduktion
av tekniken i stor skala ske med början från mitten av 1990-talet
och en större kapacitetsutbyggnad kan vara genomförd i början
av 2000-talet.

För att på ett effektivt sätt använda erfarenheterna från nu på-
gående projekt för mindre enhetsstorlekar (80 MW) kan ett be-
slut om uppförande av en stor anläggning tas steg för steg (förstu-
die, preliminär design (layout), detaljkonstruktion, materialin-
köp, tillverkningsstart och uppförande (idrifttagning). De anlägg-
ningar som övertas för kommersiell drift år 1990 kommer redan
år 1989 att vara i drift och ge erfarenheter som kan "skalas upp"
till de större enheterna. Detta betyder att om en stor anläggning
tas i drift år 1992 har betydande driftserfarenheter från de mindre
enheterna beaktats.
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4.16 Små kraftvärmeverk

4.16.1 Småskalig kraftvärme med ångturbin

4.16.2 Teknik

Den pågående utvecklingen av ny teknik för småskalig kraft-
värme kan leda till att kraftvärmeanläggningar med effekter
mindre än 25 MW el för anslutning till fjärrvärmesystem och stör-
re värmecentraler blir ekonomiskt konkurrenskraftiga. Statens
energiverk redovisade i februari 1986 en utredning om möjlighe-
terna för småskalig kraftvärme. Teknikens konkurrenskraft beror
till stor del på möjligheterna till serieproduktion av anläggningar.

Det totala värmeunderlaget som teoretiskt kan tas i anspråk
under 1990-talet för samproduktion av el och värme i små anlägg-
ningar angavs i utredningen uppgå till ca 14 TWh/år i mindre
fjärrvärmenät, större värmecentraler och inom sågverksindust-
rin. En teoretisk elproduktionspotential angavs till 4 TWh el/år
med utnyttjande av teknik som kan introduceras under 1990-ta-
let. I utredningen gjordes en ekonomisk analys av några möjliga
tekniska systemalternativ.

Vattenfall har gjort en preliminär bedömning av utbyggnads-
möjligheterna inom sitt distributionsområde. Resultatet av denna
visar att det skulle kunna bli fråga om 14 enheter i storleksinter-
vallet 4-25 MW el motsvarande en årsproduktion pä 0,4 TWh el.
Eventuellt kan ytterligare 10 enheter i intervallet 1-25 MW el ge
0,2 TWh per år. Vid avveckling av kärnkraften till år 1997 kan
möjligen en större del av ovannämnda 0,4 (E 0,6 TWh byggas så-
vida ej resurserna av tidsskäl måste koncentreras på utbyggnad av
större enheter.

4.16.3 Ekonomi
Nedan ges exempel på kostnadsberäkningar enligt statens

energiverks utredning om småskalig kraftvärme. Det skall ob-
serveras att dessa kalkyler inte är direkt jämförbara med dem som
avser storskalig, konventionell teknik.

Fastbränsleeldat kraftvärmeverk med ångturbin

Elcffekt

Bränsle

Investering (Kr/kW el)

Totalkostnad (öre/kWh el)

4.3

Kol

14 <XK)

32

MW el

Flis

14 <XH)

37
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Anläggningarnas utnyttjningstid har satts till 4 000 timmar/år.
Prisnivån anges i 1985 års penningvärde. Kapitalkostnaden har
beräknats med annuitet för 20 år och 6 % realränta.

Naturgaseldat kraftvärmeverk

Eleffekt 15 MW el

Gasturbin Förbränningsmotor

Investering (Kr/kW el) 3 300 3 300

Naturga- .set har satts till 150 kr/MWh. Kapitalkostnaden är
beräknad .ned annuitet för 15 år och 6 % realränta. Utnyttjnings-
tiden är 4 000 timmar/år. Penningvärdet avser 1985 års penning-
värde.

Vid beräkningarna har effektkreditering av värmen satts till
100 %. Dessa anläggningar kan inte säkert uppfylla de stränga
miljökraven.

De mindre kraftvärmeverkens framtida ekonomiska konkur-
rensförmåga i förhållande till kolkondenskraft visar preliminärt,
enligt utredningen, att elproduktion i fastbränsleeldade (flis, torv
eller kol) kraftvärmeverk med ångturbiner större än ca 3 MW el
kan bli konkurrenskraftiga. Naturgaseldade mindre kraftvärme-
verk med gasturbin eller förbränningsmotor kan också bli ekono-
miskt gynnsamma i jämförelse med kolkondenskraftverk.

Två nu pågående utvecklingsprojekt kan ge ytterligare under-
lag för bedömningar då det gäller småskalig kraftvärme. Det gäl-
ler projekten i Hallsberg och Värnamo.

4.16.4 Hallsbergs-projektet
Kraftvärmeverket i Hallsberg är f n under uppförande. An-

läggningen ger uteffekten 4,1 MW el/12 MW värme. Den leve-
reras av ASEA-STAL. Vattenfall är beställare och mottagare av
kraftproduktionen. Hallsbergs kommun är köpare av värmepro-
duktion för fjärrvärme. Anläggningen är i första hand planerad
för kol som bränsle. Pannan är en fluidbädd av typ MBC och tur-
binen av typ TG från ASEA-STAL. Kostnad för elproduktion be-
räknas till ca 40 öre/kWh.

Aktuella uppgifter om Hallsberg visar en investeringskostnad
för kraftvärmeverket på 17 000 k./kW ei. Det är ca 15 % högre
än vad som angavs i verkets utredning. Detta är beroende av en
del särskilda lokala omständigheter och att anläggningen är en
"förstaanläggning". Driftkostnaderna (personal, underhåll m m)
ligger något lägre än vad som antogs i utredningen.
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Byggtiden väntas bli ca 10 månader räknat från start på bygg-
platsen. Reguljär produktion planeras till i början av november
1987.

4.16.5 Värnamo-projektet

Ett kraftvärmeverk för Värnamo har studerats av kommunen
och Sydkraft i samverkan. Anläggningen planeras för uteffekten
6.2 MW el/15 MW värme. Resultatet från studien finns redovisat
i en rapport till statens energiverk (projekt 616017, aug 1986).
Torv och flis skall i första hand utnyttjas som bränslen. Investe-
ringskostnaden beräknas till drygt 14 000 kr/kW el. Byggtiden
beräknas till ca 2 år.

Utsläppsgränsen har av länstyrelsen fastställts till högst 0,15 g
S/MJ och 0,20 g NO2/MJ bränsle. Anläggningen kan uppföras så
att den väl klarar dessa miljökrav. Man bör kunna räkna med att
serieeffekter i produktionen av anläggningar kan sänka kostna-
derna avsevärt.

Anläggningen beräknas släppa ut högst 0,10 g S/MJ och 0,15 g
NO;/MJ bränsle. Data som presenterats över kraftvärmeverket i
Värnamo överensstämmer väl med uppgifterna i utredningen om
småskalig kraftvärme.

4.16.6 Slutsatser om småskalig kraftvärme
Kraftvärmeproduktion i mindre anläggningar bedöms att i

ökande grad komma till utnyttjande. Industrin har produktions-
resurser och satsar på utveckling. Med teknik som finns tillgänglig
under 1990-talet är den teoretiska potentialen för möjlig utbygg-
nad i Sverige ca 4 TWh el per år. Det finns dessutom utsikter att
teknikutvecklingen, t ex utnyttjande av kombisystem med ökad
användning av naturgas, förgasning av inhemska bränslen etc be-
tydligt kan höja nivån av potentialen för småskalig kraftvärme.
FoU-arbetet bedrivs med inriktning på dessa frågor.

För att småskalig kraftvärme skall bli ett väsentligt alternativ
för ny elproduktion vid kärnkraftsavvecklingen behövs en fortsatt
utveckling och demonstration. Resurser och kompetens finns
inom den tillverkande industrin i betydande grad. Institutionella
hinder behöver dock undanröjas. Inhemska bränslen är väl läm-
pade för användning i småskaliga kraftvärmesystem. Bränsleför-
sörjningen måste dock ske på ett effektivt sätt. Service, drift och
övervakning kan dra fördel av samordnade lösningar.

188



4.16.7 Förgasning av inhemska bränslen
(mindre anläggningar)

4.16.8 Teknik

Förgasning av fasta inhemska bränslen kan bli av intresse för
kraftvärmeproduktion i mindre anläggningar. Tekniken för kraft-
värmeanläggningar baserade på förgasning och förbränningsmo-
torer finns provad men är ännu inte kommersiellt tillgänglig. Ut-
vecklingen av förgasningstekniken i t ex Finland och Frankrike
bedöms under den kommande 5-årsperioden leda till att system
finns på marknaden. I Sverige finns redan kommersiella förgasare
som försörjer pannor och masugnar med bränngas.

Kraftvärmeverk baserade på förgasningsteknik kan uppföras
för ett mycket brett effektintervall (10 kWel-100 MW el). Tekni-
ken ger också möjligheter att producera avsevärt mer elenergi för
ett givet värmeunderlag än ångturbintekniken. Värmeunderlag i
t ex mindre fjärrvärmenät, större och mindre värmecentraler, in-
dustrin, bl a sågverk, kan komma att utnyttjas.

Ett kraftvärmeverk som bygger på förgasningsteknik bestar av
bränslehanteringsutrustning, en förgasare, utrustning för gaskyl-
ning och gasrening, en motor, en generator samt utrustning för
att tillvarata värme som avges från förgasare och motor i t ex av-
gaser och kylvatten. Utvecklingsarbetet är främst inriktat på ut-
formning av förgasare, gasrening och miljöegenskaperna, t ex
NOx-utsläpp och kondensatrening.

Kraftvärmeverk med trycksatt förgasningsteknik kan förutses
ge minst lika goda miljödata som den storskaliga förgasningstek-
niken. Tekniken med förbränningsmotor ger NOx-utsläpp. Dessa
kan reduceras genom t ex katalytisk avgasrening. Utvecklingen
av tekniken är bl a inriktad på att lösa dessa miljöproblem.

4.16.9 Ekonomi

De ekonomiska bedömningar som i dag kan göras för kraftvär-
mesystem med förgasare är osäkra. På sikt kan förbränningsmo-
torer med fastbränslcförgasning i området 5 till 15 MW komma
att bli ekonomiskt konkurrenskraftiga gentemot fastbränsleelda-
de ångturbinanläggningar i motsvarande storlek för samproduk-
tion av el och värme. Fördelen med detta blir att elproduktionen
kan ökas med 5()-6() % mot ett givet värmeunderlag.

Även mindre anläggningar med förbränningsmotor och förga-
sare torde komma att få betydelse. Elproduktionskostnaden i se-
rieproducerade kraftvärmecentraler i storleksordningen HK) kW
el beräknas bli något högre än för kolkondensbaserad elkraft. I
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de fall bränsle till anläggningen kan fås förhållandevis billigt t ex
inom sågverksindustrin, förbättras driftekonomin för denna typ
av anläggningar. Den ekonomiska konkurrenskraften är bero-
ende av i vilken grad serieproduktion av anläggningar kan ske.

4.16.10 Slutsatser
För tekniken med förgasning av inhemska bränslen krävs en

satsning på utveckling och demonstration för att introduktion
skall kunna ske under 1990-talet. Det finns i Sverige en kompe-
tens utvecklingsmässigt och industriellt för att genomföra en så-
dan insats.

Det gäller att få standardisering och serieproduktion för att
kostnaderna skall kunna nedbringas.

4.17 Ny elproduktionsteknik på
längre sikt

Inom det svenska energiforskningsprogrammet studeras ett
antal nya alternativ för elproduktion som kan få betydelse på
längre sikt. Här presenteras nuläget för de alternativ som idag be-
döms som mest intressanta på längre sikt nämligen bränsleceller,
solkraft, vågkraft och ORC-teknik.

4.17.1 Bränsleceller
Den främsta utvecklingen inom bränslecelltekniken sker i dag

i USA och Japan. Utveckling i mindre omfattning förekommer
bl a i Sverige och i Nederländerna.

4.17.2 Teknik
BränsleceHtekniken möjliggör direkt omvandling av kemiskt

bunden energi till elektrisk energi. De olika system som utnyttjas
bygger samtliga på att vätgas och syrgas vid förening avger energi.
Naturgas och luft är insatsvaror. Kolförgasning kan på sikt bli ett
sätt att framställa bränsle för bränsleceller.

De fyra tekniska lösningar som i dag finns utvecklade känne-
tecknas av den elektrolyt som används.
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4.17.3 Fosforsyrabränsleceller

Utvecklingen går dels mot on-site-anläggningar i storleken
50-200 kW el och dels mot kraftverksanläggningar i storleken
1-10 MW el.

Fosforsyraanläggningar beräknas komma på marknaden i små
anläggningar från slutet av 1980-talet och i stora anläggningar från
mitten av 1990-talet.

4.17.4 Karbonatbränsleceller

Små demonstrationsanläggningar kominer att driftsättas i
USA och Japan inom ett år. Anläggningarna kommer att vara på
ca 10 kW el. Tidpunkt för idrifttagning av kommersiell anlägg-
ning (>100 kW) väntas bli tidigast år 1995.

4.17.5 Fastoxidceller

Endast små anläggningar (ca 50 W) väntas vara i drift under
1980-talet. Tekniken kan dock vara lovande om de grundläggan-
de problemen kan redas ut.

4.17.6 Alkaliceller

Det är i dag inte möjligt att ange en tidpunkt för introduktion
av kommersiella anläggningar.

4.17.7 Ekonomi

Den enda bränslecelltyp som uppskattningar av kostnaden kan
göras för är fosforsyracellen. Det är dock ännu för tidigt att dra
några slutsatser av de prisuppgifter som har publicerats eftersom
kommersiell produktion inte har påbörjats. Den mest sannolika
kostnaden på längre sikt har uppskattats till 7 000-10 000 kr/kW
el (1985 års penningvärde).

4.17.8 Miljö

Bränslecelltekniken uppvisar mycket gynnsamma miljöegen-
skaper. Restprodukterna från den elektrokemiska omvandlingen
utgörs av koldioxid och vatten. Bränsleberedningen ger dock vis-
sa miljöbelastningar beroende på bränsleråvaran.
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4.17.9 Utveckling och introduktion
För de svenska insatserna gäller att det tillämpade utvecklings-

arbetet med försöks- och PoD-anläggningar kommer att avse fos-
forsyraanläggningar. Övriga alternativ kommer att bevakas.

Under förutsättning att den internationella utvecklingen går
som planerat kan en bränslecellanläggning av fosforsyratyp instal-
leras om några år. En större anläggning (MW-storlek) kan tas i
drift under 1990-talet om de ekonomiska förutsättningarna före-
ligger.

För tiden fram till sekelskiftet kommer bränslecelltekniken
sannolikt inte att få någon betydelse för svensk el- och värmeför-
sörjning.

4.17.10 Solkraft
Solenergi för elproduktion förekommer i två huvudtyper;

termiska solkraftverk och fotovoltaiska solceller. För svenska för-
hållanden bedöms endast de fotovoltaiska solcellerna kunna bli
av någon betydelse.

En solcell innehåller ett tunnt halvledarmaterial, t ex kisel som
direkt omvandlar solstrålning till elektricitet. Anläggningar upp
till storlekar om några MW el finns i drift och i Sverige finns tre
försöksanläggningar i storleken 1 till 2 kW el (toppeffekt). För ett
komplett solkraftverk med omvandlare etc ligger kostnaden på ca
6 (XX) $/kW toppeffekt (ca 45 000 kr/kW). Omfattande utveck-
lings- och demonstrationsverksamhet bedrivs på olika håll i värl-
den. Det är dock osannolikt att storskalig kommersiell elproduk-
tion kan komma ens i solrikare länder under de närmaste 10 till
15 åren. I Sverige kommer det mesta av solkraften att produceras
vid en tid på året då behovet är lågt. Utnyttjningstiden blir kort
och krav ställs på lagringssystem. Även om en stor framtida kost-
nadsreduktion kan erhållas blir kostnaden för elproduktion med
solceller hög. Solcellstekniken kan därför inte tillmätas någon
praktisk betydelse i samband med kärnkraftsavvecklingen. Bety-
delse på längre sikt kan inte uteslutas.

4.17.11 Vågkraft
Vågkraft för svenska förhållanden har studerats relativt detal-

jerat. Den teoretiska potentialen för vågenergi längs de svenska
kusterna är endast 1 till 2 TWh/år. Potential och kostnadsbild gör
att vågkraft vid svensk kust för närvarande inte bedöms få någon
betydelse. Visst intresse för vågkraft finns i Norge där f n två
PoD-anläggningar provas.

192



4.17.12 ORC-teknik

Organiska rankinecyklar (ORC) har utvecklats i «yfte att kun-
na generera elenergi ur spillvärme, d v s då förhållandevis låga
temperaturer är tillgängliga. Det organiska arbetsmediet medger
att ångkraftcykeln kan genomlöpas vid lägre temperaturer än den
konventionella cykeln. Genom att med ORC-teknik utnyttja
energin i spillvärmekällor kan el genereras med ca 10 9c total-
verkningsgrad. En stadigt ökande teknikutveckling sker inom
området.

Utvecklingen har främst skett i Israel och USA. men även i
England. Tyskland. Frankrike m fl länder och nu senare även i
Danmark och Finland. Tekniken är idag demonstrerad i många
av industriländerna (dock ej i Sverige).

Tekniskt tillämpbara spillvärmefall av storleksordningen
1 MW genererad eleffekt torde uppgå till ett hundratal inom
svensk industri. Om en ekonomisk tillämpning kan uppnås härvid
erhålls ett potentiellt eltillskott på ca 0.5 TWh el per år.

För ekonomisk tillämpning krävs att kostnadsnivån på utrust-
ningen är rimlig. Hittills gjorda analyser indikerar en kostnad i
dagsläget kring 25-30 öre/kWh för el genererad med ORC-tek-
nik. Detta förutsätter dock att spillvärme av hög temperatur och
i relativt stor mängd finns tillgänglig kostnadsfritt.

4.18 Elimport
För Sveriges del kommer det i slutet av 1980-talet att finnas sex

huvudstråk av förbindelser med Danmark, Norge och Finland (se
karta, figur 4.6).
1. Skåne-Själland

2x400 kV + 1x132 kV, växelström,
överföringsförmåga 1 050-1 450 MW

2. Göteborg-Jylland
kontiskan 1 + kontiskan 2 (1988). likström,
överföringsförmåga 500 MW

3. Mellansverige-Norge
2x400 kV, växelström, överföringsförmåga 1 100 MW;
1x300 kV, växelström, överföringsförmåga 500 MW

4. Nordsverige-Nordnorge
1x220 kV, växelström, överföringsförmåga 240 MW
1x400 kV, växelström, överföringsförmåga 200 MW

5. Nordsverige-Nordfinland
2x400 kV + 1x220 kV, växelström,
överföringsförmåga 700 - 900 MW
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6. Forsmark-Sydvästfinland
1x350 kV. likström. (1989). överföringsförmåga 420 MW

Dessa sex huvudförbindelser ligger till grund för Sveriges möj-
ligheter att utbyta kraft med de nordiska grannländerna.

Vid en förtida avveckling av kärnkraften till år 1997 kommer
frågan upp huruvida en sådan avveckling skulle kunna underlättas
genom nettoimport av el från något eller några av de nordiska
grannländerna. Statens energiverk har i samband med denna ut-
redning frågat energimyndigheterna i Danmark. Norge och Fin-
land om möjligheterna till elimport för att underlätta en förtida
kärnkraftsavveckling i Sverige.

4.18.1 Danmark
I Danmark sker kraftproduktion huvudsakligen i två kraftbo-

lag. ELSAM driver produktion på Jylland och Fyn och EL-
KRAFT på Själland. Själland är knutet till det svenska kraftsyste-
met men saknar förbindelse över Stora Balt med Fyn och Jylland.

Prognosen för ELSAMs distributionsområde, såsom den redo-
visas i 1986-års utredning om Stora Bält-förbindelsen. förutsätter
en tillväxt i effektefterfragan upp till 3 400 MW år 1990 och till
3 8<X) MW år 1995. Den installerade effekten år 1990 förväntas
vara 4 HK) MW. Effektreserven är således ca 20 ck. vilket efter-
strävas i Danmark. Reserven ligger kvar pä ca 20 c/t under första
hälften av 1990-talet. I den danska energistyrelsens svar till sta-
tens energiverk heter det:

OpgoreNen af den installerede reserve ar for ar antyder, at der naeppe kan
regnes med att vaere andet end sakaldt "tilfaeldig kraft" till rådighed for eksport
fra LLSAM i begyndeisen af IWOerne.

Först är 1995. efter vissa utbyggnader, nås en reserv effekt
motsvarande ca 25 cc. Överskottet i förhållande till behovet av
20 c/r blir dä ca 180 MW. Med tanke pä prognososäkerheten är
det tveksamt om ett sådant överskott verkligen kommer att finnas
tillgängligt för export till Sverige. Tillväxten i effektefterfrågan
efter år 1995 gör givetvis också att detta överskott snabbt äts upp.
Mellan Nordjylland och Norge finns en 250 kV likströmsförbin-
delse med en överföringskapacitet pa ca 530 MW. Det avtal som
finns mellan Norges vassdrags- och elektrisitetsvesen (NVE) och
ELSAM om kraftutbvte går ut är 1992. Omförhandlingar röran-
de detta avtal pägar. Som framgår nedan torde dock Norges möj-
ligheter att exportera fast kraft till ELSAM eller till Sverige vara
mycket begränsade.

I ELKRAFTs område var maximala effektbelastningen "kall-
året" 1985 ca 2 500 MW.
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Enligt ELKRAFls senaste prognoser kommer belastningen
att öka till 2 800 MW år 1990 och 3 100 MW år 1995. Två kraft-
värmeverk om vardera 250 MW el kon.mer att tas i drift i Köpen-
hamn år 1989 och 1991. Ett nytt kraftverk om 350 MW el pla-
neras för idrifttagning år 1995 utanför huvudstadsområdet och yt-
terligare ett planeras till år 1997. Den installerade reservkapacite-
ten är idag ca 40 %. I förhållande till reserveffektkravet 20 c/c in-
nebär denna en överkapacitet med ca 500 MW. Under perioden
1987-97 varierar överkapaciteten på följande sätt:

År Överkapacitet År Överkapacitet
MW MW

1987
1988
1989
1990
1991
1992

390
300
490
270
390
320

1993
1994
1995
1996
1997

200
0

190
0

270

Under perioden 1987-1993 skulle Sverige i gynnsammaste fall
kunna få importera ca 100 MW.

4.18.1 Norge
I Norge baseras kraftförsörjningen till 99 % på vattenkraft.

Systemet är dimensionerat för att klara belastningen under 8 år
av 10. Under 2 år av 10 måste el importeras eller elanvändningen
i värsta fall ransoneras. Under s k våta år i Norge kan
elöverskottet exporteras, men som regel inträffar våtår i Norge
och Sverige samtidigt, varför importbehovet från Sverige då är
lågt.

Produktionsförmågan av fast kraft är f n drygt 90 TWh och
prognostiseras av olje- och energidepartementet stiga till
112 TWh år 1995 och till 120 TWh år 2000. Vattenkraftutbygg-
nad enligt "Samlet Plan" är dock något försenad och flera projekt
har reducerats i omfång. I olje- och energidepartementets svar till
statens energiverk heter det:

På denne bakgrunn synes en utbygging av vannkraft med sikte på fäste el-
leveranser til Sverige lite aktuelt.

Norge undersöker möjligheterna att stärka sin egen krafiba-
lans med gasbaserad kraft. Ett ramavtal har ingåtts mellan STAT-
OIL och STATKRAFT om gasleveranser från Tommeliten-fältet
till ett gaseldat kraftverk, Kårstö i Sydnorge, som skulle kunna
producera ca 5 TWh el per år fr o m år 1991. Kraftverket ska i
första hand täcka underskottet i den norska kraftbalansen.
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Figur 4.6

400 KV
Lägre spänning
Tillkommande

När det gäller export av s k fast kraft till Sverige skriver olje-
och energidepartementet:

Baserat pa gassleveranser fra andre felt kan dei også bli muligheter for eks-
port av fastkraft til Sverige. Tekniskt sett vil dette trolig kunne skje fra om lag
midten av 90-årene. De norske myndigheter ser positivt på slike leveranser, men
der forligger i dag ingen konkrete utbyggingsplancr for detta foremål.

Elproduktion biserad på gas från Haltenbanken utanför
Trondheim har utretts av Nord-Trondelag Elektrisitetsverk. Ett
gaseldat kraftverk i fem block om vardera 320 MW el skulle kun-
na producera ca 10 TWh el per år. Cirka 2 TWh skulle förbrukas
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lokalt men en del skulle kunna exporteras till Sverige. Tidpunk-
ten för sådan elexport beror på hur och när gasen utvinns ur Hal-
tenbanken. När det gäller fälten Heidrun och Draugen inom Hal-
tenbanken, ska oljebolagen lämna in en plan 1986/87 för utbygg-
nad. Produktionsstart kan ske tidigast år 1991/92. Om gasen pro-
duceras tillsammans med olja och transporteras iland i rör, kan
elproduktionen starta samtidigt med produktionsstart för gasen.
Ska gasproduktionen ske separat, kan gasproduktionen och där-
med elproduktionen inte påbörjas före mitten av 1990-talet.
Överslagsmässiga beräkningar rörande en eventuell import till
Sverige har visat att det är billigare att transportera el än själva
råvaran gas om importen understiger ca 20 TWh gas, svarande
mot ca 10 TWh el.

4.18.3 Finland
I Finland baseras elproduktionen på kärnkraft, vattenkraft och

mottryckskraft. Effektbehovet väntas växa från ca 10 500 MW
år 1986 till 12 500 MW år 1995 och knappt 14 000 MW år 2000.
Installerad effekt är för närvarande drygt 10 000 MW. För närva-
rande importerar Finland ca 600 MW från Sovjetunionen. Kon-
traktet går ut år 1990 och omförhandlingar pågår. Från år 1985
sker ett avtalat utbyte av s k dygnsregleringskraft med Sverige.
Ett avtal om fasta kraftleveranser har också tecknats mellan
Vattenfall och Imatran Voima. Dessa leveranserna inleds när den
nya sjökabeln tas i drift och omfattar 100 MW och 0,1 TWh per
år. De ökas sedan successivt till 400 MW och 2 TWh år 1992. Ef-
ter år 1992 finns kontraktsenliga möjligheter till svensk import.
Det heter i Handels- och industriministeriets svar till statens ener-
giverk:

Ifall Imatran Voimas kärnkraftskapacitet ökar betydligt på 1990-talet. kom-
mer en del av denna kraft att exporteras till Sverige enligt gällande avtal

Finland stod våren 1986 inför beslut om ett femte kärnkraft-
block. Efter Tjernobyl-olyckan har detta beslut uppskjutits. En-
ligt de senaste planerna ska ett första torvkondenskraftverk om
ca 150 MW tas i drift år 1990 och ett andra lika stort torvkon-
denskraftverk omkring år 1995. Ett kolkondenskraftverk om
ca 500 MW ska tas i drift vintern 1991/92 och ett andra lika stort
kolkondenskraftverk omkring år 1996. Även mottryckskraften
kommer att byggas ut. Under förutsättning att importen från Sov-
jetunionen förblir 600 MW finns år 1996 en installerad effekt, in-
klusive import, om ca 13 250 MW. Effektbehovet prognostiseras
då bli 12 750 MW vilket innebär en överkapacitet på ca 500 MW.
Denna överskottskapacitet bedöms dock bli kortvarig och ef-
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fektbrist kommer att råda vid sekelskiftet om inte ytterligare ut-
byggnader sker. I det finska svaret till statens energiverk heter det
avslutningsvis:

En mer betydande fast elförsäljning till Sverige skulle förutsätta att det i Fin-
land byggdes kolkondenskapacitet speciellt för det ändamålet.

Någon nettoimport från Finland av betydelse i detta samman-
hang förefaller inte möjlig om ej Finlands import från Sovjetunio-
nen kan utvidgas väsentligt.

4.18.4 Sammanfattning

Sammanfattningsvis förefaller det som om import endast skul-
le kunna bli möjlig från Själland med ca 100 MW under perioden
1987-1993.

Mot bakgrund av att importmöjligheterna tycks inskränka sig
till ca 100 MW bör den svenska planeringen av utbyggnad av ny
produktionskapacitet ske med utgångspunkt från att fast kraft ej
kan importeras utan att endast tillfälligt kraftutbyte med de nor-
diska länderna kan ske under perioden 1987-1997, bortsett från
gällande Finlandsavtal. Om beslut fattas om förtida avveckling av
kärnkraften, är det angeläget att framtida kraftutbytesavtal vill-
koras mot bakgrund av den svenska avvecklingen.

4.19 Kraftöverföring
För överföring av kraft från Norrland till södra Sverige äger

Vattenfall idag fyra 220 kV-ledningar och sju 400 kV-ledningar.
Krångede AB äger två 220 kV-ledningar, se karta i avsnitt 4.18.

Upprustning av 220 kV-ledningarna har utretts av Vattenfall.
Enligt nuvarande planering ska fem av de sex 220 kV-ledningarna
ersättas med två 400 kV-ledningar. Den sjätte 220 kV-ledningen
kommer att bibehållas. En modifierad standard för 400 kV-led-
ningarna har utvecklats så att de nya 400 kV-ledningarna kan
rymmas i de gamla 220 kV-ledningsgatorna. Våren 1986 påbörja*
des den första ombyggnaden till 400 kV på sträckan Midskog—
Morgårdshammar-Orebro. Idrifttagning beräknas ske år 1991.
Den andra ombyggnaden till 400 kV tas idrift år 1996 och sträc-
ker sig mellan Kilforsen-Stadsforsen-Västerås-Örebro. Genom
dessa ombyggnader ökar stamnätets överföringsförmåga från
Norrland till mellansverige under normal drift med 500-700 MW.
Överföringsförlusterna beräknas minska med sammanlagt
ca 0,3 TWh.

Hela stamnätets struktur framgår av kartan i avsnitt 4.18. I
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snitten A. B och C är kapaciteten idag ungefär 2 500. 6 000 och
2 400 MW. något varierande med produktions- och belastningssi-
tuationen. I det södra snittet, snitt C. kan överföringen ökas med
några hundra MW till 2 700 MW genom reaktiva installationer
(jämför statens energiverks utredning om avveckling av Barse-
bäck). I snitt B uppgår kapaciteten år 19% efter 400 kV-ombygg-
naderna till 6 500-6 700 MW. Överföringsförbindelserna med
övriga nordiska länder har beskrivits i avsnitt 4.18.

I samband med denna utredning har Vattenfall på statens ener-
giverks begäran utrett utformningen av kraftöverföringssystemet
vid en förtida avveckling av kärnkraften.

Enligt SOU 1984:69 "Säker elförsörjning" är driftsäkerheten
med nu tillämpade dimensioneringsregler följande:

Landsomfattande störning
med kraftbortfall
gång på

Regional störning inom en
bestämd region
gång på

0.(11-0.05

20-M)

0.05-4).!

ggr ar
dvs 1

är

ggrar.
dvs 1

10-20 år

Vid en kärnkraftsavveckling eftersträvas samma driftsäkerhet
för elsystemet som nu är dimensionerande. Ny kondenskraftpro-
duktion har förutsatts bli utbyggd i södra och mellersta Sverige
och ej på försurningskänsliga västkusten. Vid en avveckling till år
1997 har elanvändningen antagits minska till 115 TWh. Landets
effektbehov motsvarande denna användning uppskattas till
23 000 MW varav 18 400 MW i södra och mellersta Sverige. In-
stallerad effekt i vattenkraft och konventionell värmekraft i södra
och mellersta Sverige är av storleksordningen 3 000 MW. Över-
föringen från Norrland ska tillsammans med ny kondenskraft sva-
ra för 13 400 MW. Överföringskapaciteten i snitt B uppgår till
ca 6 500 MW efter år 1996. Mot denna bakgrund har Vattenfall
belyst tre alternativ för stamnätsutbyggnaden vid förtida kärn-
kraftsavveckling.

I alternativ "Min" ökas inte överföringskapaciteten i snitt B ut-
över befintliga 6 500 MW. Cirka 7 000 MW ny kondenskraft
byggs i södra och mellersta Sverige. Utbyggnaden kan minskas
om mottryckskraften kan byggas ut i södra och mellersta Sverige
och om importen från södra Norge och Danmark kan ökas. Om
inga nya kondenskraftverk byggs på västkusten som ersättning för
Ringhals, erfordras en tvärförbindelse mellan östra Svealand och
Göteborgsområdet. En högspänd likströmsförbindelse på
ca 1 000 MW till en kostnad av ca 2 miljarder kronor anges av
Vattenfall som den bästa tekniska lösningen. Även billigare alter-
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nativ kan bli aktuella. Minimikostnaden uppskattas till 600 Mkr
för 400 km stamledning. Till dessa kostnader ska läggas
ca 400 Mkr för att höja överföringskapaciteten i snitt C och för
att ansluta de nya kondenskraftverken till stamnätet (gäller
främst lokalisering till Oxelösund). De sammanlagda investering-
arna i alternativ "Min" uppgår till ca 1 miljard kronor. Om nya
kondenskraftverk av tillräcklig storlek lokaliseras till västkusten,
bortfaller behovet av en ny öst-västlig stamlinje.

I alternativ "Medel" byggs ca 6 000 MW ny kondenskraft i
södra och mellersta Sverige. Överföringskapaciteten i snitt B
måste då ökas till 7 500 MW, d v s ökas med 1 000 MW utöver
befintliga 6 500 MW. Samma ökning av kapaciteten i snitt B
krävs vid en mindre kondenskraftutoyggnad parad med utbygg-
nad av mottryck samt ökad import. Olika tekniska lösningar finns
för att öka överföringskapaciteten. Vattenfalls huvudalternativ är
att bygga två högspända likströmsledningar om vardera
1 000 MW från Umeå- och Skellefteåområdet till mellansverige.
En av dessa ledningar utgör reserv. Totala kostnaden för dessa
förstärkningar uppskattas till 4,5 miljarder kronor. Till denna ska
läggas vissa övriga kostnader såsom beskrivits för alternativ
"Min" så att den totala investeringen blir 5,3 miljarder kronor.

I alternativ "Max" utnyttjas den norrländska vattenkraftens ef-
fekt maximalt. Installerad vattenkrafteffekt i Norrland kommer
mot slutet av 1990-talet att vara ca 14 000 MW. Om kärnkraften
inte avvecklas i förtid prognostiseras förbrukningen i Norrland till
ca 5 500 MW. Vid en förtida avveckling antas förbrukningen i
Norrland minska med ca 1 000 MW som blir tillgängliga för över-
föring till Sydsverige. Om man dessutom önskar tillvarata vat-
tenkraften bättre under s k våtår, då energiöverföringen från
Norrland kan ökas med ca 10 TWh jämfört med normalår, bör
överföringskapaciteten i snitt B enligt Vattenfall ökas med
ca 2 500 MW. För detta krävs ny överföringskapacitet omfattan-
de 3 400 MW, t ex i form av två högspända likströmsöverföringar
om vardera 1 700 MW från Umeå- och Skellefteåområdet till
mellansverige till en kostnad av ca 5,8 miljarder kronor. Vissa
övriga kostnader i likhet med de övriga alternativen om
ca 1 miljard kronor gör att totalkostnaden blir ca 6,8 miljarder
kronor.

De tre alternativen kan sammanfattas sålunda:

Alternativ Ökning: snitt B. Total investering Idrifttagning
MW miljarder kr

Min 0 1,0 1998
Medel 1000 5,3 2000
Max 2500 6,8 2000

200



De av Vattenfall angivna idrifttagningstidpunkterna ligger
några år efter år 1997 som i denna utredning antagits som slut-
punkten för en förtida avveckling på 10 år. Med en forcering av
koncessions- och tillståndsfrågor och en forcering av byggnadsti-
den förefaller det dock inte omöjligt att stamnätsutbyggnaden
skulle kunna ske inom en 10-årsperiod.

4.20 Kärnkraftsavveckling inom
tio år

4.20.1 Kostnader för ny
elproduktion-sammanfattning

Kostnader för ny elproduktion har beskrivits i avsnitten
4.3-4.17.1 tabell 4.2 sammanställs detaljerade kostnadsuppgifter
och i tabell 4.3 visas en förenklad sammanställning över åtta
kraftslag. Bränslepriserna avser år 1997 enligt referensalternati-
vet i kapitel 3. Om kraftslagen ordnas efter ungefärlig total pro-
duktionskostnad blir ordningen följande:

Kraftslag

Vattenkraft
Mottryck
Kolkondens
Oljekondens
Gaskraft
Torvkondens
Fliskondens
Avfallskondens

Total produktions-
kostnad 1997.
öre/kWh

171

20-35
35
40
30-45
50
50-55
50-60

Rörlig kostnad
öre/kWh

1
10
22
27
20-35
30
25-35
20

(% av total)

(5 %)
(30-50 %)
(65 %)
(70 %)
(65-75 %)
(60%)
(50-65 %)
(35-40 %)

1 Räknat med 40 års avskrivningstid

4.20.2 I stället för kärnkraft
-ett räkneexempel

Såsom beskrivits annorstädes i denna rapport förutsattes elan-
vändningen minska vid en avveckling till år 1997. Behovet av el-
produktion uppgår då till i storleksordningen 100-120 TWh per
år. Produktionen kommer att ske i nu befintliga kraftverk samt i
nybyggda kolkondenskraftverk, kraftvärmeverk och vattenkraft-
verk. Utbyggnaden till år 1997 skulle bli följande vid elanvänd-
ningen 110 TWh:
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Krartslag

Kraftvärme
Vattenkraft
Kolkondens

Summa, avrundat

Utbyggnad tiii 1997
TWh

2-3
2-3

25

Investering
miljarder kr

5-7
5-7

30

40-45

Vid elanvändningsnivåerna 100 respektive 120 TWh uppgår
den totala investeringen till 30-35 respektive 55-60 miljarder kro-
nor.

Fortsättningsvis avses medelnivån 110 TWh, om inte annat an-
ges.

Såsom beskrivits i avsnitt 4.7 kan man tänka sig en utbyggnad
av kolkondens i block om 600 MW el. Sju å åtta sådana block
skulle behöva byggas på fyra ä fem platser runt Sveriges kuster,
huvudsakligen på ostkusten. En lokalisering i anslutning till be-
fintliga kärnkraftverk Kgger nära till hands.

Angivna kostnader hänför sig till konventionell kolpulvereld-
ning med stoftavskiljning, avsvavling och denitrifiering. PFBC-
tekniken kommer att demonstreras storskaligt i USA och EG-
området mot slutet av 1980-talet. Efter några års driftserfarenhe-
ter kan det således inte uteslutas att något av de sju å nio blocken
använder PFBC-teknik istället för konventionell pulvereldning.

Även vid en forcering av kärnkraftsavvecklingen ska landets
elproduktion ske med höga krav på leveranssäkerhet och tillgäng-
lighet. Ansvaret för detta åvilar kraftbolag och statliga myndighe-
ter, varför det är naturligt att en avveckling till år 1997 nästan till
fullo måste baseras på nu känd och utprovad teknik.

Kolförbrukningen i Sverige närmar sig idag 3 miljoner ton per
år. Kolanvändningen för att producera 25 TWh kolkondenskraft
uppgår till ca 9 miljoner ton per år och askproduktionen kommer
att uppgå till ca 1,5 miljoner ton per år. Som jämförelse kan
nämnas att år 1985 producerades 0,6 miljoner ton kolaska på
Själland.

Miljöpåverkan av kolkraft har studerats och diskuterats in-
gående, senast i Kol Hälsa Miljö-utredningen. Utsläppen från
kolkraftverk utgörs främst av stoft, svavel- och kväveförorening-
ar, koldioxid och tungmetaller däribland kvicksilver. Utsläppen
påverkar hälsa och miljö negativt. När dessa nackdelar ska vär-
deras gentemot t ex en fortsatt kärnkraftsproduktion, är det an-
geläget att utsläppens storlek bedöms i sitt rätta sammanhang.
Dessa bedömningar görs i första hand av naturvårdsverket. Ut-
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Kraftslag

FÖRUTSÄTTNINGAR:
- storlek

- utnyttjningstid
- verkningsgrad
- bränslepris

Kolkraft- Industriellt
värme mottryck

50 MW el/100 12 MW el
MW värme
4 000 h/år 6 000 h/år

Oljekondens

2x600 MW

5 600 h/år
85 % (termisk)85 % (termisk)41 %
67,60 kr/MWh 70-90 kr/MWh
(fritt verket) (fritt verket)

INVESTERINGSKOSTNADER:
- totalt

varav:
- byggräntor
- elfilter och avsvavlingsutrust-

ning
- denitrifieringsutrustning
FASTA ÅRSKOSTNADER:
- kapitalkostnader

- personalkostnader
- fasta bränslekostnader

(inkl beredskapslager)
- övriga fasta kostnader
SUMMA AVRUNDAT:

9 000 kr/kW el 8 500 kr/KW el
(merkostnad
för
elproduktion.
3 700 kr/W)

600 kr/kW el -
1 100 kr/kW el -

700 kr/kW el -

700 kr/kW el 290 kr/kW

230 kr/kW el 130 kr/kW
20 kr/kW el 20 kr/kW

100 kr/kW 55 kr/kW
1 050 kr/kW 500 kr/kW

96 kr/MWh
(fritt verket)

5 800 kr/kW el

925 kr/kW
760 kr/kW

520 kr/kW

450 kr/kW

25 kr/kW
30 kr/kW

40 kr/kW
550 kr/kW

Kolkondens

2x600 MW

5 600 h/år
40 %
63,3 kr/MWh
(fritt verket)

7 000 kr/kW el

1 000 kr/kW
900 kr/kW

500 kr/kW

550 kr/kW

50 kr/kW
40 kr/kw

40 kr/kW
680 kr/kW

Torvkondens

1x125 MW

5 600 h/år
36%
82 kr/MWh
(fritt verket)

10 600 kr/kW
el

1 200 kr/kW
900 kr/kW

700 kr/kW

830 kr/kW

115 kr/kW
0 kr/kW

70 kr/kW
1 000 kr/kW

Flis/energi-
skogskondens

1x50 MW

5 600 h/år
37 %
70-100
kr/MWh
(fritt verket)

11 600 kr/kW
el

1 350 kr/kW
0 kr/kW

600 kr/kW

910 kr/kW

270 kr/kW
K) kr/kW

110 kr/kW
1 300 kr/kW

Avfalls-
kondens

1x5 å 10 MW

7 000 h/år
35 % (cirka)
0 kr/MWh
(fritt verket)

20 000-
25 000
kr/kW el

ca 2 500 kr/kW
-

-

2 l(M)-2 600
kr/kW

2)
0 kr/kW

2)
2 100-2 600
kr/kW

Gaskondens

3x320 MW

5 600 h/år
45 %
110 kr/MWh
(fritt verket)

4 800 kr/kW el

480 kr/kW
0 kr/kW

5(X) kr/kW

375 kr/kW

20 kr/kW
70 kr/kW

50 kr/kW
520 kr/kW

RÖRLIGA KOSTNADER:
-bränslekostnad 22,7 öre/kWh 8-11 öre/kWh 23,4 öre/kWh 15,8 öre/kWh 23,4 öre/kWh

el el
- rörlig drift-och underhålls- 7,8 öre/kWh 2,5 öre/kWh el 3,9 öre/kWh 6 öre/kWh 5,4 öre/kWh

kostnad samt deponering el
SUMMA: 30,5 öre/kWh 27,3 öre/kWh 21.8 öre/kWh 28,8 öre/kWh

el

20-27 0 öre/kWh 24,4 öre/kWh
öre/kWh
6,5 iire/kWh 20 öre/kWh 2,3 öre/kWh

26-33,5
öre/kWh

20 öre/kWh 27 öre/kWh



Kraftslag

Kreditering

- bränslekostnad

- rörlig drift- och underhålls-
kostnad samt deponering

SUMMA NETTO:

TOTAL PRODUKTIONS-
KOSTNAD:

- fasta kostnader
— rörliga kostnader

SUMMA AVRUNDAT

MED 50 % VÄRME
EFFEKTKREDITERING:

MED 100 % VÄRME-
EFFEKTKREDITERING:

Kolkraft-
värme

-14,7 öre/kWh

el
- 5,6 öre/kWh
el
10,2 öre/kWh
el

26 öre/kWh el
10 öre/kWh el

36 öre/kWh el
(utanvärme-
effektkredite-
ring)

30 öre/kWh el

23 öre/kWh
el

Industriellt
mottryck

(kreditering
ingår i
siffrorna ovan)

11-14 öre/kWh

8 öre/kWh el
11-14
öre/kWh el

19-22
öre/kWh el

Oljekondens Kolkondens

el

10 öre/kWh 12 öre/kWh
27 öre/kWh 22 öre/kWh

37 öre/kWh 34 öre/kWh

Torvkondens Flis/energi-
skogskondens

18 öre/kWh 23 öre/kWh
33 öre/kWh1 26-34

öre/kWh

51 öre/kWh 49-57
öre/kWh

Avfalls- Gaskondens
kondens

30-37 öre/kWh 9 öre/kWh
20 öre/kWh 27 öre/kWh

50-60 36 öre/kWh
öre/kWh

1 I rörliga kostnaden ingår 4 öre/kWh för kraftöverföring
2 Ingår i rörlig drift- och underhållskostnad



Sammanställning av specifika anläggningskostnader och produktionskostnader

Kraftvärme Industri- Oljekondens Kolkondens Torvkondens Flis/energi- Avfalls- Gaskondens12

1x50 MW el, mottryck 2x600 MW 2x600 MW 1x125 MW skogskondens kondens 4x320 MW
kol 1x12 MW el 1x50 MW 1x5 ev

1x10 MW

Specifik anläggningskostnad
Kr/kW el

Fasta kostnader
öre/kWh el

Rörliga kostnader
öre/kWh el

varav bränslekostnad

varav drift- och underhållskostn

Total produktionskostnad
öre/kWh el

9 000"

20'-

10

8

2

(23-36)3

8 500
(3 7004)

85

11-14

8-11

3

19-224

6 000"

10*

27

23

4

37

7 000"
(7 000-
8 000)

126

22

16

6

34

10 500"
(9 500-
12 000)

186

29

23

6

47+4 = 517

12 000*
(11000-
13 000)

23»

26-33

20-27"

6

49-56

20-25 000
(20-30 000)

3O-37*"1

20

0

20

50-60

5 000*

9*

27

24"

3

36

- Prisnivå 1986
- Bränslepriser 1997
- Avskrivningstid 25 år
- Real kalkylränta 6 %

1 4 000 h utnyttjningstid
2 50 % värmeeffektkreditering
' 100-0 % värmeeffektkreditering
4 100 % värmeeffektkreditering
5 6 000 h utnyttjningstid

* 5 600 h utnyttjningstid
7 4 öre i överföringskostnad
8 Bränslepris 7-10 öre/kWh
v 15 års avskrivningstid
l" 7 000 h utnyttjningstid
" Gaspris 11 öre/kWh
12 Kombicykel GT/ÅT

' de NO,
*• de NO» + de SO»



släppen av svavel vid 25 TWh kolkondensproduktion blir
ca 7 000-12 000 ton per år, beroende på vilken reningsgrad som
kan uppnås. De totala utsläppen av svavel i Sverige är idag
ca 130 000 ton och deponeringen från utlandet mångfaldigt hög-
re. På Själland producerades 1985 ca 11 TWh kolkondenskraft
som orsakade ett utsläpp av bl a ca 35 000 ton svavel.

Kraftvärme, (jämför avsnitt 4.4 och 4.5), byggs ut med
2-3 TWh. I dessa siffror ingår en mycket liten utbyggnad av det
industriella mottrycket. Utbyggnaden av fastbränsleeldade kraft-
värmeverk (främst kol) beräknas komma till stånd i en del av föl-
jande tätortskategorier:
• 20-tal kommuner som idag har kraftvärmeverk
• 10-tal större kommuner som idag saknar kraftvärmeverk
• 150-tal mindre fjärrvärmenät, lämpliga för småskalig kraft-

värme.
Förverkligandet av ett sådant omfattande utbyggnadsprogram

inom en så kort tid som en 10-års period är beroende av ett stort
antal beslut av kommuner och kraftbolag. Förverkligandet torde
förutsätta att statsmakterna samt de aktuella kommunerna och
kraftbolagen inledningsvis i 10-årsperioden fastlägger de ekono-
miska villkoren för utbyggnaden och planerar denna så att den
samordnas med utbyggnaden av kolkondenskraftverken.

Riksdagens plan att nå vattenkraftproduktionen 66 TWh per år
förutsätter en utbyggnad av 2,5 TWh. Kraftindustrin bedömer att
tillskottet till år 1997 blir 1,5-2 TWh i de icke undantagna älvar-
na. Därmed nås ej 66 TWh med kraftindustrins beräkningsmeto-
dik. Avvikelsen är av storleksordningen 1,5 å 2 TWh. Andra be-
räkningsmetoder visar på högre vattenkraftproduktion. Skillna-
derna mellan metoderna har belysts i statens energiverks rapport
"Vattenkraftsutbyggnad under 1980-talet". I det här beskrivna
scenariot för forcerad kärnkraftsavveckling antas vattenkraftpro-
duktionen uppgå till 66 TWh år 1997.

En fråga som är viktig från sysselsättningsmässig, beredskaps-
mässig och energipolitisk synpunkt är omfattningen av inhemska
bränslen för elproduktion. Med inhemska bränslen avses då torv,
flis, energiskog och avfall. Även vindkraften behandlas i detta
sammanhang.

Stora förhoppningar har knutits till användande av inhemska
bränslen både för el- och värmeproduktion. Som framgår nedan
är introduktionsmöjligheterna till år 1997 begränsade.

I Norrland finns sammanlagt 8 TWh brytvärd torv Om 40 %
av de brytvärda tillgångarna skulle exploateras, skulle detta ge
ca 1 TWh torvkondenskraft. Det är tveksamt om en sådan myc-
ket kraftig torvexploatering skulle tillåtas på 10 år med hänsyn till
naturvårdsintressen.
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Tillgängen på trädbriinslen för flis under perioden 1990-2010
är blygsam p g a träindustrins och massa- och pappersindustrins
stora interna trädbränsleanvändning. Det är svan att tänka sig att
större kvantiteter än 5 a 10 TWh flis skulle kunna rinnas tillgängli-
ga för eventuell kondenskraftproduktion. Den maximala elpro-
duktionen skulle då vara 2-4 TWh el. Två TWh el motsvarar en
utbyggnad av 7 st 50 MW fliskondenskraftverk på K) år. Fliskon-
denskraftverk finns inte byggda idag men tekniken borde inte läg-
ga några hinder ivägen för ett sådant utbyggnadsprogram. Efter-
som de tillgängliga trädbränslena i stor utsträckning är restpro-
dukter vid massavedsavverkning. beror tillgängliga kvantiteter på
omfattningen av verksamheten, inom massa- och pappersindust-
rin.

Energiskog kan maximalt ge ca 3 TWh bränsle år 1995. och
6 TWh år 2000. År 1997 bör således bidraget maximalt vara
4 TWh. motsvarande 1,5 TWh el. Med tanke på att energiskogs-
odling i sådan stor omfattning ännu är oprövad teknik förefaller
det rimligt anta att energiskogen år 1997 maximalt kan bidra med
1 TWh el.

Avfall "produceras" årligen i oi vfattningen 14 TWh. Är 1997
beräknas 7 TWh användas för fjärrvärmeproduktion. Omkring
7 TWh finns tillgängligt för kondenskraftproduktion. En TWh el
från avfallsförbränning kräver ca 3 TWh avfall, d v s nästan hälf-
ten av den tillgängliga mängden. En sådan utbyggnad torde vara
en mycket optimistisk övre gräns.

Under förutsättning att de inhemska kraftslagen ersätter kol-
kondens blir merkostnaderna följande:

Bränsle

Torv
Flis
Energiskog
Avfall

Summa

Max.

TWh

1
2
1
1

5

elprod. 1997

MW

175
350
175
140

840

Investering
Miljard kr

1.8
4.2
2.1
2.8

10.9

Merinvest.
jämfört med
kolkondens
Miljard kr

0.6
1.8
0.9
1.8

5.1

Total årlig mer-
kostnad 1997
Miljoner kr

170
320-440
160-220
160-260

810-1 090

En maximal satsning på inhemska bränslen skulle medföra en
merinvestering på ca 5 miljarder kronor vilket totalt skulle ge en
ökning av den årliga elproduktionskostnaden med ca 1 miljard
kronor.
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4.20.3 Avveckling Hl! år 2010
Hur kan elproduktionen gestalta sig ar 2010. om avvecklingen

av kärnkraften ej forceras utan sker enligt ursprungliga intentio-
ner? Denna fråga kan givetvis bara besvaras skissartat. Om man
år 1960 hade frågat sig. hur Sveriges elproduktion skulle gestalta
sig 25 år senare, d v s år 1985. är det osäkert om man kunnat för-
utspå det 50 °£-iga beroendet av kärnkraften. Kärnkraftverk
fanns år 1960 i kommersiell drift i andra länder, främst England
och USA. Mot bl a denna bakgrund bör stor ödmjukhet iakttas
när den tekniska utvecklingen ska bedömas över en så lång period
som 25 år. För att kunna ana för- och nackdelar med att forcera
kärnkraftsavvecklingen på 10 år måste dock vissa bedömningar
göras för år 2010, hur osäkra de än må vara.

Vattenkraften kan byggas ut till 75 TWh om två hittills out-
byggda huvudälvar får byggas ut. Om endast en outbyggd huvud-
älv får byggas ut. sjunker siffran til) 72 TWh. Om tre outbyg^da
älvar får byggas ut stiger siffran till 79 TWh.

Kraftvarmeproduktionen i de 30 största kommunerna kan öka
till ca 10 TWh. Småskalig kraftvärme kan byggas ut med ytterli-
gare ca 1 TWh till 2 TWh så att total kraftvärmeproduktion upp-
går till ca 12 TWh. Genom att elproducerande massa- och pap-
persindustrier får mer tid att anpassa sig till högre elpriser kan en
nedskärning av det industriella mottrycket undvikas. Oljekon-
denskraftverk kan bli lönsamma men det förutsätter en bränsle-
prisutveckling som radikalt skiljer sig från verkets prognoser.
Kolkondenskraftverk kan byggas i samma omfattning som i alter-
nativet förtida avveckling men i lugnare takt. Om all brytvärd torv
i Norrland exploateras till år 2010. kan torvkondenskraftproduk-
tionen ökas från 1 till 3 TWh el. Om all tillgänglig flis används för
kondenskraftproduktion, kan fliskondens ökas från 2 till
4 TWh el. Om 300 000 ha huvudsakligen nedlagd jordbruksmark
används för energiskogsodling år 2010 kan 6-8 TWh el produ-
ceras i kondenskraftverk. Om allt avfall som idag finns tillgängligt
för kondenskraftproduktion används, kan ca 2 TWh el produ-
ceras.

Gaskraft år 2010 kan i princip produceras i vilka mängder som
helst. Gas i tillräckliga mängder finns både i Nordsjön och i Sov-
jetunionen. Utbyggnaden av gaskraft blir delvis en prisfråga. Men
med tanke på att gasen är ett bränsle som importeras från ett fåtal
leverantörer är det av strategiska skäl troligt att gaskraftens ande'
av total elproduktion begränsas.

Elproduktionen år 2010 har då följande möjligheter samman-
fattningsvis:
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Kraftslag TWh/ir

Vattenkraft
Kraftvarme
Industriellt mottryck
Kolkondenskraft
Torvkondenskraft
Fliskondenskraft
Energiskogskondenskraft
Avfallkondenskraft
Gaskraft

66-79
12
5

obegränsat
3
4
6-8
2

obegränsat

Vid en avveckling av kärnkraften under perioden år 2000-2010
finns det möjligheter att nya tekniker har utvecklats och prövats
så att dessa kan få praktisk betydelse. Sådan ny elproduktionstek-
nik kan vara vindkraft, kolförgasningsteknik, fluidbäddsteknik,
småskalig kraftvärme, förgasning av inhemska bränslen och
bränsleceller.
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5 ENERGIANVÄND-
NINGEN

5.1 Förutsättningar och resultat

I detta kapitel ska vi beskriva de bedömningar vi gjort beträf-
fande energianvändningens utveckling i olika sektorer för refe-
rensalternativet, avveckling på 10 år och snabbavveckling.
Tyngdpunkten ligger på elanvändningen men vi är också intresse-
rade av övrig energianvändning bl a för att kunna beskriva och
jämföra miljökonsekvenserna i de olika alternativen.

Vi börjar med en redovisning av industrins energianvändning
(avsnitt 5.2). Därefter följer transportsektorn, sektorn bostäder,
service m m och fjärrvärmen (avsnitt 5.3-5.5).

Elanvändningen i de olika sektorerna är beräknad utifrån de
elpriser vi antagit kommer att råda i de olika scenarierna. I refe-
rensalternativet bestäms elprisutvecklingen inledningsvis av de
kortsiktiga marginalkostnaderna i det nuvarande elproduktions-
systemet. Dessa kommer så småningom att stiga och sammanfalla
med de långsiktiga marginalkostnaderna (drifts- och investerings-
kostnader inklusive kostnaderna för reningsåtgärder för ny kraft)
då det blir aktuellt att fasa in ny produktionskapacitet. För av-
vecklingen på 10 år gäller samma principer men här domineras
bilden redan från början av urdrifttagningen av kärnkraftverken
och frågan om deras ersättning. Vi har i våra bedömningar av
elanvändningen räknat med att elpriset för alla elanvändare går
upp till nivån för de långsiktiga marginalkostnaderna (inklusive
miljökostnaderna) mer eller mindre omedelbart då beslutet om
avvecklingen fattas. I samband med kärnkraftens avveckling blir
elkraft en knapp resurs vilket kommer att avspegla sig i priset.
Detta är också en förutsättning för att man ska få en avvägning
mellan elanvändning och eltillförsel där den sist sparade (eller er-
satta) kilowattimmen kostar lika mycket som den sist tillförda.
Med den tänkta utvecklingen kommer både elanvändningen och
eltillförseln efter 10 år att vara i ungefärlig balans och anpassade
till de förhållanden som råder utan kärnkraft. Den nya nivån på
elanvändningen uppnås huvudsakligen med hjälp av prisstyrning
men kompletterande och alternativa styrmedel kommer att dis-
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ore kWh

1985

kuteras i kapitel 7.
I kapitel 6 ställs den beräknade sammanlagda elefterfrågan

mot eltillförseln i respektive alternativ och verifieras prisantagan-
dena. De totala energibalanserna som beräkningarna resulterar i
presenteras också i kapitel 6.

De bränslepriser bedömningarna baserar sig på utgår från de
prisantaganden som beskrevs i kapitel 3. Figur 5.1 ger en över-
siktlig bild av bränsle- och elprisprognoserna för konsumenterna
i olika sektorer. De inkluderar gällande skatter från 1 januari
1987, vilka i våra beräkningar av elanvändningens utveckling an-
tagits förbli realt konstanta.

HlltitillMl

1990 1995 1997 2000 2010

Figur 5.1 El-, olje- och kolpriser i konsumentledet för referensalternativet
och avvecklingen på 10 år (fasta, 1986 års priser)

Genomgången av anpassningsmöjligheterna när det gäller
elanvändningen blir av naturliga skäl mer svåröverskådlig än mot-
svarande genomgång för eltillförseln. I det senare fallet rör det
sig om ett begränsat antal, relativt lätt identifierbara tekniker. På
användningssidan finns inom industrin många branscher och över
10 (XX) arbetsställen, vart och ett med sina speciella processer och
förutsättningar. Inom sektorn bostäder och service m m domin-
erar energi för uppvärmningsändamål, men uppvärmningssätten
är många och sparpotentialen och konverteringsmöjligheterna
egentligen unika för vart och ett av de drygt 1 (XX) (XX) helt eller
delvis elvärmda fastigheter vi räknar med.

Till de viktigare resultaten i kapitlet hör följande.
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Inom industrin är möjligheterna att vid en kärnkraftsavveck-
ling till 1997 minska elanvändningen genom effektivisering ocn
ersättning av el med bränslen relativt begränsade. Den största po-
tentialen ligger i en förändring av industristrukturen, d v s en
nedläggning av elkrävande produktion och en övergång från
framställning av elintensiva produkter till elsnäla produkter.

I referensalternativet är förutsättningarna större att åstadkom-
ma en effektivisering av elanvändningen och en smidig omstruk-
turering av näringslivet.

Inom sektorn bostäder, service m m finns en relativt stor poten-
tial för elsparande och konvertering inom uppvärmningen. År
1985 uppgick elvärmen till i runda tal 25 TWh. För hushållsel och
driftel i lokalerna finns också en effektiviseringspotential men den
är mindre än för elvärmen.

För fjärn'ärmen räknar vi med att även utan en kärnkraftsav-
veckling skulle utnyttjandet av de stora elpannorna i stort sett
upphöra de närmaste åren. Värmepumparna förblir även vid en
kärnkraftsavveckling relativt konkurrenskraftiga men kan i kom-
muner med möjlighet till kraftvärmeproduktion komma att tas ur
drift under vinterhalvåret.

Elanvändningen inom transportsektorn är relativt obetydlig
(2 å 3 TWh) och skulle inte nämvärt påverkas av en kärnkraftsav-
veckling.

Resultaten av sektoranalyserna sammanfattas i tabell 5.1. Siff-
rorna för 1989, snabbavveckling, anger de nivåer på elanvänd-
ningen i olika sektorer som skulle kunna uppnås med prishöjning-
ar och andra styrmedel så att man får en total användning motsva-
rande nivån 90 respektive 95 TWh. Som närmare framgår av ka-
pitel 6 är detta vad man kan räkna med för eltillförsel i detta alter-
nativ. Detta intervall ger inte ett uttryck för den osäkerhet som
ligger i bedömningarna utan vilka nedskärningsnivåer som kan
behövas beroende på tillförseln.

I de övriga alternativen har för de stora elanvändande sekto-
rerna - industrin och bostäder, service m m - angetts de osäker-
hetsintervall som diskuteras i sektoravsnitten. För industrins del
hänför sig osäkerheten i stor utsträckning till svårigheterna att be-
döma takten i produktionsutvecklingen och på längre sikt effek-
terna av effektiviseringen av elanvändningen och strukturföränd-
ringarna. Vad som gör bedömningen osäker för sektorn bostäder,
service m m är främst problemen med att uppskatta takten i an-
passningen till högre elpriser. Hur snabbt kommer det att gå att
konvertera elvärmesystemen till andra bränslen och att få i gång
investeringarna i elsparande?

Osäkerhetsintervallen för de olika sektorerna är inte direkt ad-
derbara. En snabb ekonomisk utveckling, som tenderar att dra
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upp industrins elanvändning, skulle exempelvis ge en annan in-
komstutveckling än en låg ekonomisk tillväxt. Förutsättningarna
för att genomföra konvertering av elvärmen till andra uppvärm-
ningssystem skulle därmed förbättras. Låga oljepriser kan förut-
sättas dra ner elanvändningen något i industrin samtidigt som
konjunkturutvecklingen kan antas bli bättre vilket leder till högre
elförbrukning i industrin. För elvärme skulle låga oljepriser bety-
da minskade kostnader för ersättningen av el med olja.

De osäkerhetsintervall för den totala elanvändningen som an-
getts i tabell 5.1, i referensalternativet 130-145 TWh för 1997 och
105-135 TWh för 2010 och 100-120 TWh i avveckling till 1997, är
en grov bedömning av var man i runda tal sammanlagt kan beräk-
nas hamna och behöva planera för. Intervallet 1997 med avveck-
ling är större än det för 1997 utan avveckling p g a osäkerheten i
bedömningarna av reaktionerna på elprishöjningarna. I referens-
alternativet är intervallet större 2010 än 1997 eftersom bedöm-
ningar på längre sikt är osäkrare än på kort sikt.

Tabell 5.1 Elanvändningen 1985,1989, 1997 och 2010

Industrin

Bostäder, service

Fjärrvärme.
raffinaderier
Transporter
Förluster

Totalt

1985'

47

64

6

3
11

131

19861

47

63

5

3
11

129

Snabbav-
veckling

1989

40

36-U)

1-2

3
9

90-95

Referensalternativet

1997

56
50-60
65
60-70
3

3
12

138
130-145

2010

54
45-60
52
40-55

1

3
10

121
105-135

Avveckling

1997

45
40-50
49
45-55
2

3
10

110
100-120

1 År 1985 var det kallare än normalt. Bedömning för 1986 avser normalår i temperaturhänseende
: Varav stora elpannor 5 TWh 1985 och 2 TWh 1986

Kalkylerna för kärnkraftsawecklingen till 1997 gäller för de
prishöjningar vi angivit i figur 5.1. De gör att elanvändningen
1997 blir ca 30 TWh lägre än den skulle ha varit 1997 i referensfal-
let. På detta sätt delas anpassningsbördan mellan elanvändarna,
som drar ner sin förbrukning, och elproducenterena, som tvingas
bygga ersättande produktionskapacitet men inte lika mycket som
om elanvändningen inte hade anpassat sig. Detta kan sägas vara
en kostnadseffektiv "medelväg". Man skulle kunna tänka sig att
undanta endera parten, helt eller delvis, från att anpassa sig. Vad
skulle hända då? Kärnkraftsawecklingen skulle bli dyrare.

Antag exempelvis att man inte höjer elpriserna mer än i refe-
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rensfallet (se figur 5.1) till 1997 och ändå avvecklade kärnkraften
till dess. Det skulle innebära att kraftföretagen fick investera för
att täcka ytterligare 30 TWh elanvändning. Bortsett från proble-
men med att hinna med det till 1997 betyder det att man i eltillför-
seln skulle ligga på kostnader i producentledet motsvarande ca
35 öre/kWh medan man i elanvändningen skulle vara anpassad
till mycket lägre kostnader - under 20 öre/kWh (jfr kapitel 6).

Undantas enbart industrin från prishöjningar utöver dem i re-
ferensalternativet skulle motsvarande extra investeringsbehov för
kraftföretagen bli 11 TWh. Alla parter, utom industrin, skulle
vara anpassade till ca 35 öre/kWh. Skulle undantaget för indust-
rin i stället gå ut över elvärmen skulle kostnaderna för att minska
elvärmen stiga betydligt. Resultatet skulle bli att elvärmen var an-
passad efter ca 80 öre/kWh, hushållsel och annan icke industriell
elanvändning liksom eltillförseln till 35 öre/kWh och industrins
elanvändning till knappt 20 öre/kWh.

En annan extrem är att inte bygga någon ersättande kraft alls.
Då hamnar vi i en situation som på användningssidan liknar den
för snabbavveckling till 1989 även om det kanske inte vore nöd-
vändigt att pressa ner elanvändningen så snabbt som på två år. I
elvärmen skulle vi då ligga på priser upp mot en krcna per kilo-
wattimme, och i industrin lägger man ner företag för att klara den
kraftiga neddragningen av elanvändningen. Men inte heller på
producentsidan skulle det se särskilt ljust ut i detta fall. Den givna
produktionskapaciteten skulle pressas till det yttersta. Visserligen
skulle inte det dominerande kraftslaget i det här fallet - över
60 TWh vattenkraft - kosta mer än ca 1 öre/kWh i rörliga produk-
tionskostnader men på marginalen skulle man ha produktions-
och bristkostnader motsvarande konsumenternas priser.

5.2 Industrins energianvändning

5.2.1 Sammanfattning och resultat

För industrins del är produktionsutvecklingen av avgörande
betydelse för energianvändningen. I denna analys har vi antagit
att industrins produktion växer med en genomsnittlig takt på
drygt 2,5 % per år i referensalternativet. I alternativet med tidi-
gareläggning av kärnkraftsavvecklingen har vi antagit något lägre
produktionstillväxt, 2,4 % per år i genomsnitt till 1997. Med hjälp
av verkets prisantaganden och de enskilda branschernas priskäns-
lighet och anpassningsförmåga har skilda tillväxtförutsättningar
på branschnivå beräknats.
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Industrins totala energianvändning ökar i referensalternativet
till 1997 med 14 TWh jämfört med 1985, d v s till totalt 154 TWh.
Till 2010 ökar den med ytterligare 18 TWh. Vid avveckling på 10
år beräknas energianvändningsnivån uppgå till totalt 144 TWh år
1997, d v s 4 TWh högre än 1985 års nivå.

För elanvändningen innebär de olika alternativen kraftigt vari-
erande resultat. I referensfallet 1997 räknar vi med en ökning på
8,5 TWh till totalt 55,5 TWh och därefter i samband med kärn-
kraftsawecklingen till 2010 en minskning med 1,5 TWh till
54 TWh totalt.

Vid en tidigareläggning av kärnkraftsawecklingen till 1997
räknar vi däremot med en sänkning av elanvändningsnivån till
45 TWh totalt. Det är en nedgång på 2 TWh jämfört med 1985
års nivå eller 10,5 TWh jämfört med referensalternativet 1997.
De olika faktorer som påverkar industrins elanvändning återges i
tabell 5.2.

Tabell 5.2 Effekter av förändringar i tiUväxt, struktur och specifik
elanvändning på industrins totala elanvändning 1997-2010, TWh

Referensalternativet Avveckling

1980-1985 1985-1997 1997-2010 1985-1997

Tillväxt 4,6 17,0 20,4 15,3
Struktur -0,6 -3,2 - 6,5 - 5,0
Specifik användning 3,9 -6,3 -15,4 -13,3
Totaleffekt 7,9 7,5 - 1,5 - 3,0

Elanvändning 40 48 56 54 45

Bedömningar som sträcker sig över ett så långt tidsintervall är
behäftade med stor osäkerhet. För att påvisa denna osäkerhet har
vi utfört känslighetsanalyser vars resultat för elanvändningen i
TWh kan sammanfattas enligt följande:

Referensalternativ Avveckling
1997 2010 1997

Prognos 56 54 45
Osäkerhetsintervall 50-60 45-60 40-50

5.2.2 Bakgrund
Under 80-talets början pendlade elanvändningen i industrin

kring nivån 40 TWh per år för att 1985 öka till 47 TWh. Oljean-
vändningen har samtidigt sjunkit från 55 till 32 TWh under sam-
ma period.
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Elenergin används i huvudsak för processer, drift av motorer
och belysning. För processerna åtgår ca 35 % av elenergin och ca
60 % används till drift av motorer, pumpar och fläktar, kylan-
läggningar samt belysning. Återstoden, på ca 5 %, går åt till vär-
mepumpar och avkopplingsbara elpannor.

Den största delen av elenergin i processerna används för vissa
speciella produktionsmoment såsom elektrolys, smältning, mål-
ning och värmebehandling. I runda tal svarar dessa för ca 95 %
av all processel. I fråga om övrig drift fördelar sig dess 60 % på
pumpar och fläktar med drygt 40 % av elanvändningen, tryck-
lufts- och kylanläggningar med ca 10 %, belysning med ca 10 %
och andra motordrifter med några få procent. Enligt preliminära
uppgifter för 1985 har de avkopplingsbara elpannorna förbrukat
l,2TWhel.

Industrins specifika elanvändning d v s elanvändningen per
krona produktionsvärde, i vissa branscher och totalt visas i
figur 5.2.

KWh kr
60-

55-
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45-
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05-

Maua och papper ,

Järn och matad

K#méfltt industri

Industri totalt

Varteladar

00 I I I I i I I i I i T I I I I
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 I960 1981 1982 1983 1984 1985

Figur 5.2 Industrins specifika elanvändning 1970-1985, kWhlkrona pro-
duktionsvärde, 1980 års priser

Den totala elanvändningens utveckling beror, förutom av den
specifika elanvändningen i olika branscher, av strukturföränd-
ringar och produktionstillväxten. Inverkan av dessa faktorer il-
lustreras i figur 5.3.
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Tillväxt
Struktur
Specifik
elanvänd-
ning

1980 1981 1982 1983 1984 1985

Figur 5.3 Effekter av förändringar i tillväxt, struktur och specifik elan-
vändning på industrins elanvändning 1980-1985, TWh

Som framgår av figuren har avmattningen i industriproduk-
tionstillväxten i början avl980-talet återspeglats i elanvändning-
en. Såväl 1981 som 1982 var industriproduktionen lägre än 1980,
och det medförde lägre elanvändning. Struktureffekten var nega-
tiv för hela 1980-talet med undantag för 1983. Det innebär att
förändringarna i branschsammansättningen fortsatt mot mer els-
nåla branscher.

Effekten av förändringarna i den specifika elanvändningen har
varit varierande men har inneburit ökad elanvändning sett i abso-
luta tal över perioden. Detta är resultatet av förändringar i pro-
duktmixen på branschnivå och förändringar i elåtgången per pro-
ducerad enhet som i vissa fall minskat, p g a effektivisering, i and-
ra fall ökat, p g a införande av ny, och i många fall, elkrävande
teknik. Massa- och pappersindustrin har t ex genomgående ökat
sin specifika elanvändning, såsom framgår av figur 5.2.

Är då den svenska industrin mer elberoende än andra länders/
I tabell 5.3 visas en sammanställning av elanvändningen i indust-
rin i olika länder i förhållande till dels bruttonationalprodukt dels
industriproduktion. Elintensiteten är räknad i gigawattirnmar per
miljon kronor, BNP respektive industriproduktion i svenska kro-
nor.
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Tabell 5.3 Elintensitet i olika länder 1983. GW h/miljon kronor

GWh/miljon
kronor

BNP
Industri produktion

Källa: OECD

Sverige

142
242

Kanada

125
190

Norge

193
743

Väst-
tyskland

65
87

Japan

62
115

USA

s:
103

'Den internationella sta-
tistiken är hämtad ur In-
dustrial electrification:
Case Studies of Four
Industries, PR-2345-42-
00, Palo Alto, March
1986.

Som framgår av tabellen är Norge jämte Sverige och Kanada
de länder som uppvisar den högsta elanvändningen i förhållande
till BNP. Detsamma gäller även för dessa länders elintensitet med
avseende på industriproduktionen. Orsaken till att Sverige jäm-
fört med många andra industriländer har en hög elförbrukning i
industrin är att andelen elkrävande industrier-1 ex kemisk basin-
dustri, ferrolegeringsindustri, stålindustri (med betydande pro-
duktion av elektrostål) och massa- och pappersindustri - är stor.
Ett lågt elpris har varit en bidragande faktor och i vissa fall en
förutsättning för framväxten av dessa industrier. Därmed inte
sagt att den svenska industrin använder elenergin på ett ineffek-
tivt sätt.

En jämförelse med andra länder på branschnivå är svår att ge-
nomföra så att siffrorna ger exakt besked om branschens eleffekti-
vitet. Vi redovisar dock massa- och pappersindustrins elanvänd-
ning per ton i Sverige och några andra länder, i tabell 5.41. Det
bör dock påpekas att elenergin inte kunnat fördelas på produkter,
utan avser hela produktionen. Produktfördelningen är mycket
viktig för den specifika elanvändningen.

Som framgår av tabell 5.4 produceras i Sverige en större andel
massa jämfört med de övriga länderna. Elanvändningen för mas-
saframställningen kan variera inom vidare gränser än den för pap-
perstillverkningen. Massa kan vara mer eller mindre elintensiv än
papper. I Sverige kan massaframställningen antas ligga i den hög-
re delen av intenallet p g a större andel mekanisk massa. Trots
detta uppvisar branschen lägre total specifik elanvändning.

Tabell 5.4 Massa- och pappersindustrins produktion och elanvändning 1975, 1984

Sverige

1975 1984

USA1

1975 1984

Japan

1975 1984

Frankrike

1975 1984

Massa Mt
Papper och papp Mt
ElTWh

Elanvändning per ton
(KWh/ton)

8,1
4,4

12,2

976

9,0
6,9

16,5

1037

37,8
46,3
49,2

1061

51,3
64,1
81,3

1 267

8,6
13,6
20,0

1 467

9,1
19,3
23,6

1 221

1,7
4,1
5,0

1 205

2.0
5,6
6,2

1 114
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2Dieselanvändningen
fördes tidigare till
transportsektorn.
'Dessa båda modeller
har tidigare utnyttjas
av verket t ex i Effektiv
elanvändning. Statens
energiverk 1985:8, och
Energiöversikt, Statens
energiverk 1985:10.

5.2.3 Prognos till är 1997 och 2010
För prognoserna har ett omfattande data- och utredningsmate-

rial utnyttjats. Till det statistiska underlaget hör SCBs:
Industristatistik
El- och fjärrvärmeförsörjningen
Energiförsörjningen
Nationalräkenskaper
Industriproduktionsindex.

Jämfört med våra tidigare utredningar har vi infört vissa änd-
ringar i redovisningen av energianvändningen. Industrins oljean-
vändning omfattar användningen av alla oljeprodukterna:
diesel2, Eol och Eo2-5, gasol samt naturgas.

Elanvändningen innefattar även elkraft till avkopplingsbara el-
pannor om inget annat anges.

Användningen av fasta bränslen omfattar kol, koks, inhemska
bränslen inklusive de internt producerade avlutarna m m.

AF-Energikonsult har på uppdrag av statens energiverk utfört
en utredning om effekterna på industrin av en tidigareläggning av
kärnkraftsavvecklingen. Analyserna med hjälp av två modeller,
MARKAL- och FFE-modellerna har också utnyttjats för att be-
döma industrins framtida produktionsutveckling och energian-
vändning.3

I prognosarbetet har vi delat upp energianvändningen i 12 in-
dustribranscher. Olika prognosmetoder ger skilda bilder av fram-
tiden och vi har valt att förutom ovan nämnda underlag använda
två olika metoder för att sammanfatta och känslighetsbedöma re-
sultaten:
• aktivitetsnivå/åtgångstalsmodeller
• ekonometriska skattningar.

Aktivitetsnivå/åtgångstalsmetoden beskriver den ekonomiska
och tekniska utvecklingen i fysiska enheter för de olika branscher-
na. Utvecklingen i respektive branschs aktivitetsnivå beskrivs av
dess förväntade produktionsutveckling. Den specifika energian-
vändningen, sammanfattar branschens tekniska potential att änd-
ra energieffektiviteten, d v s energiåtgången per producerad en-
het. Med hjälp av dessa två faktorer kan man beräkna den framti-
da energianvändningen i respektive bransch.

För att göra känslighetsanalyser har vi använt oss av ekono-
metriska modeller. Dessa utgår från antagandet att energiför-
brukningen bestäms av ekonomiska faktorer såsom priser på kon-
kurrerande energislag, produktionsvolymer m m. Priselasticite-
terna har tagits fram med hjälp av en avancerad ekonometrisk
modell för energiefterfrågan på såväl kort som lång sikt. Observa-
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4Joyce Dargay, The De-
mand for Energy in
Swedish Manufacturing.
Industriens utrednings-
institut, 1983.

tionerna för skattningarna omfattar perioden 1952-19764. För att
även fånga in åren efter 1976. har vi använt oss av en enkel ekono-
metrisk modell med endast två förklaringsvariabler nämligen de
relativa olje- och elpriserna samt produktionsvolymen. Observa-
tionsperioden sträcker sig från 1970 till 1984.

Produktionsutvecklingen
Energianvändningen inom industrin är starkt relaterad till pro-

duktionsutvecklingen i industrins olika branscher. I de nu förelig-
gande beräkningarna har vi använt oss av underlagsmaterial från
långtidsutredningen (LU 87). Vi har dessutom hämtat informa-
tion från statens industriverk, konjunkturinstitutet och bransch-
organisationerna. Vår samlade bedömning visas i tabell 5.5.

Som framgår av tabellen räknar verket med att industriproduk-
tionen ska växa med drygt 2,5 % per år i referensalternativet med
avveckling till 2010. Bedömningarna är mer optimistiska än ex-
empelvis de som fanns i den senaste långtidsutredningen.

I fallet med en kärnkraftsavveckling inom en 10-års period har

Tabell 5.5 Industriproduktionen (1 000 kr) 1980-1985 och prognos för
1997 och 2010, årlig procentuell förändring (1980 års priser)

Benämning

Gruvindustri
Livsmedelsindustri
Textil- och bekläd-
nadsindustri
Trävaruindustri
Massa- och pappersin-
dustri
Grafisk industri
Gummivaruindustri
Kemisk industri
Petroleum- och kolin-
dustri
Jord- och stenvaruin-
dustri
Järn- och stålindustri
Ickejärnmetallverk
Verkstadsindustri (exkl
varv)
Varvsindustri
Annan tillverkningsin-
dustri

Totalt

Miljarder

1980

4,6
43,3
9,3

26,7
30,3

17,7
2,6

24,3
20,3

8,5

18,5
8,0

109,3

5,8
2,6

331,8

kronor

1985

5,3
45.5

8,4

24,8
33,1

19,9
2,7

28,0
21,7

7,2

19,2
8.4

133.4

4,5
2,0

364,1

1980-1985

3.0
1,0

-2,1

-1.4
1,7

2,3
1,2
2,8
1,4

-3,2

0,8
1,0
4,1

-4,8
-4,6

1,9

Årlig procentuell förändring

1985-1997

0.9
1,4

-1.0

1,5
2,2

2,0
0.2
4,5
1.9

0,5

1,4
1,6
3.9

-7.0
4.0

2,7

Referensalternativ Avveckling

1997-2010

0.5
0.8

-1.0

0.7
2.0

1.0
0.0
3.5
2.0

0,4

0,8
0,5
3,9

-2,0
0,0

2,6

1997
1985-1997

0.2
1.2

-1.0

1.0
1.8

1.0
0.2
3.4
2.0

0.5

0.7
0,5
4.0

-7,0
1.5

2.4
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verket räknat med en något mer dämpad tillväxttakt. 2,4 % per
år.

Prisantaganden
Som framgick av figur 5.1 antar vi att oljepriserna för industrin

i basfallet blir ca 40 % högre till 1997 än hittillsvarande genom-
snittliga 1986 års priser. För industrins del väntas elpriserna i re-
ferensalternativet stiga med 30 % till 1997 och till 2010 med ytter-
ligare 85 %. Med avvecklingen till 1997 stiger elpriset med 110 %
redan på 90-talet.

Det genomsnittliga elpriset för industrin under 1985 uppgick
till 24 öre/kWh. Den elintensiva industrin betalar ca 20-25 % läg-
re elpriser än genomsnittet medan annan industri kan betala upp
till 50 % mer än genomsnittspriset. I det ena fallet kan det röra
sig om 18 öre/kWh eller lägre. I det andra kan priset komma upp
till 36 öre/kWh.

Vad beträffar energiskatter, betalar den elintensiva industrin
lägre skatt enligt den så kallade 1,5-procents-regeln och elkraften
är skattebefriad då den betraktas som råvara t ex i elektrolyspro-
cesser. I verkets analyser över elanvändningen 1997 och 2010 räk-
nar vi inte med skattenedsättningar eller någon skattebefrielse.

5.2.4 Energianvändningen 1997 och 2010
Prognosen för industrins energianvändning sammanfattas i ta-

bell 5.6. Antagandena som prognosen baseras på diskuteras när-
mare i efterföljande avsnitt.

Av tabellen framgår att i referensalternativet ökar industrins
energianvändning med sammanlagt 14 TWh till 1997 jämfört med
1985. Det motsvarar en ökning med totalt 10 %. Produktionstill-
växten för denna period beräknas til. 36 %. Till år 2010 ökar ener-
gianvändningen med ytterligare 17 TWh d v s med totalt 31 TWh
jämfört med 1985. Det motsvarar en ökning med drygt 20 % jäm-
fört med 1985 medan produktionsökningen ligger på drygt 90 %
för samma period.

Beträffande de olika energislagen beräknas att användningen
av oljeprodukter som helhet fortsätter minska medan elanvänd-
ningen och användningen av fasta bränslen ökar. Den totala an-
vändningen av oljeprodukter 1997 beräknas således till 29 TWh.
Jämfört med 1985 är det en minskning med drygt 10 %.

Vad beträffar elanvändningen så stiger den till 56 TWh 1997.
Den uppskattningen är högre än verkeis tidigare prognoser. Skill-
naden kan helt tillskrivas de högre produktionsantagandena.
Jämfört med 1985 stiger elanvändningen .ned 9 TWh vilket mot-

222



Tabell 5.6 Industrins energianvändning 1985, prognos 1997 och 2010. TWh

Gruvindustri
Livsmedelsindustri
Tekoindustri
Trävaruindustri
Massa- och pappersin-
dustri
Grafisk industri
Gummivamindustri
Kemisk industri
Jord- och stenindustri
Järn- och stålindustri
Ickejärnmetallverk
Verkstadsindustri (exkl
varv)
Övrig industri

Småindustri

Totalt

El

2.5
2.1
0.4
1.8

P.O

0.4
0.2
5.8
1.3
5.6
2.6
5.6

0.3

1.7

47.3

1985
Totalt

4.3
6.9
1.4
8.9

60.2

0.9
0.6
9,7
7.2

20.5
4.2

13.1

0.6

1.7

140.2

Referensalternativ
1997

El

2.6
2.1
0.4
1.9

19.0

0.5
0.2
8.1
1.2
6.3
2.6
8.4

0.3

1.8

55.5

Totalt

4.6
7.3
l.l
9.6

65.0

1.1
0.5

12.2
6.7

21.5
4.2

17.5

0.6

1.8

153.7

El

2.4
1.7
0.2
1.5

18.1

0,4
0.2
8.9
1.0
5.9
2.4
9,0

0.3

2.0

54.0

Avveckling 1997
2010

Totalt

4.9
7.9
1.0

10.0
71.7

1.3
0.5

15.7
7.1

23.2
4.1

22.1

0.6

2.0

172.0

1997
El

2.1
1.9
0.3
1.4

16.3

0.4
0.2
6.3
1.0
5.2
1,2
6.5

0.3

1,8

45.0

Totalt

4.1
7.2
1.1
9.0

62.0

1.1
0.5

10.8
6.7

19.6
2.6

17.1

0.6

1.8

144.1

svarar en ökning med nära 20 %.
Användningen av fasta bränslen beräknas öka, med totalt

9 TWh varav 6 TWh inhemska bränslen och 3 TWh kol och koks.
Totalt uppgår användningen av fasta bränslen till 65 TWh. I det
alternativet beräknas fjärrvärmeanvändningen bli i stor sett oför-
ändrad jämfört med dagens.

Den planerade kärnkraftsavvecklingen dominerar energian-
vändningsprognosen för år 2010. Produktionen fortsätter att öka
och i samband därmed även energianvändningen, men kärn-
kraftsavvecklingen gör att energianvändningens mönster föränd-
ras. Vi räknar med att industrin är medveten om de kommande
elprisstegringarna långt i förväg och till år 2010 vidtagit åtgärder
för att effektivisera elanvändningen och införa ny elsnål teknik
eller att. på basis av de ändrade prisrelationerna, gå över till olja
och fasta bränslen. Sammantaget räknar vi med att energianvänd-
ningen år 2010 kommer att ligga på nivån 172 TWh. Elanvänd-
ningen sjunker med 2 TWh jämfört med prognosen för 1997 trots
produktionsökningen. Oljeanvändningen stiger med 8 TWh jäm-
fört med 1997 års prognos eller 5 TWh jämfört med 1985. Kol-
och koksanvändningen ökar och detsamma gäller även använd-
ningen av de inhemska bränslena. Även användningen av fjärr-
värme beräknas öka med ca 2 TWh från 1985 års nivå.

I alternativet med avveckling till 1997 beräknas energianvänd-
ningen öka med totalt 4 TWh jämfört med 1985. Jämfört med re-
ferensalternativet 1997 med kärnkraft blir dock energianvänd-
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ningen totalt 10 TWh lägre. Vi räknar i detta alternativ med att
oljeanvändningen blir 30 TWh, d v s en fortsatt minskning jäm-
fört med 1985. Användningen av fasta bränslen ökar med ca
8 TWh till 64 TWh medan elanvändningen minskar med 2 TWh
jämfört med 1985, till 45 TWh. Vad beträffar fjärrvärme så antar
vi att den stiger med ca 1 TWh jämfört med 1985, till totalt
5 TWh.

En jämförelse mellan de två alternativen för 1997, med och
utan kärnkraft, visar att den totala energianvändningen i det sena-
re fallet beräknas minska med drygt 6 %. Motsvarande nedgång
för produktionen beräknas till 3 %. För elanvändningen är ned-
gången mer markant, ca 20 %.

Det relativt korta tidsperspektivet med en kärnkraftsavveck-
ling till 1997, kraftigt stigande elpriser och för vissa elintensiva
branscher eller produkter avsevärda produktionskostnadshöj-
ningar, gör att vi, för dessa branscher, räknar med långsammare
produktionstillväxt i det fallet än i referensalternativet. Den lång-
sammare tillväxten i de elintensiva branscherna innebär lägre
elanvändning. Samtidigt räknar vi med fortsatt expansion i de öv-
riga branscherna, som t ex verkstadsindustrin, för vilken vi räk-
nar med att produktionen kommer att bli t o m något högre i fal-
let med en tidigareläggning av avvecklingen än i referensalternati-
vet. Detta beror på att vi förutsatt att verkstadsindustrin stimu-
leras på bekostnad av de elkrävande industrierna av de förändra-
de relativpriserna på energi och den investeringsaktivitet det för
med sig i övriga industribranscher. Statsmakterna har också av
bytesbalans- och sysselsättningsskäl anledning att stimulera en
dylik utveckling. Dessutom räknar vi i detta alternativ med en
snabbare eleffektivisering och substitution av el med andra bräns-
len.

5.2.5 Underlag för branschbedömningar
Följande genomgång av olika industribranscher är en redovis-

ning av den utredning ÅF-Energikonsult utfört på verkets upp-
drag. Sifferuppgifterna i utredningen avser, där inget annat an-
ges, förhållandena under 1984.

De frågor verket ville ha besvarade var, givet en fördubbling
av elpriset:
• hur stor del av elförbrukningen är ej direkt knuten till pro-

duktionen och kan ersättas med andra energislag?
• vilka möjligheter till effektivisering och ersättning av den

produktionsrelaterade elförbrukningen finns?
• vilka produktmixförändringar är tänkbara?
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• viJka nedläggningar av produkter, produktionslinjer eller fö-
retag aktualiseras?

I konsultstudien ingick inte att analysera de följdeffekter som
stigande elpris kan förväntas få på löner och andra produktions-
kostnader och som också påverkar industrins möjligheter att an-
passa sig till stigande elpriser. Den är därför att betrakta som en
partialanalys.

Avsnittet avslutas med att konsultstudiens resultat sammanfat-
tas och kommenteras. Därefter redovisas verkets bedömningar i
avsnitt 5.2.6.

Massa- och pappersindustrin
Massa- och pappersindustrin har under de senaste åren genom-

fört en omfattande strukturrationalisering. Antalet enheter har i
stort sett halverats samtidigt som kapaciteten ökat. Samstämmiga
internationella prognoser visar på att avsättningsmöjligheterna
inom den för branschen avgörande västeuropeiska marknaden
framdeles är goda, främst för papper och kartong. Den omdaning
som skett inom branschen innebär en anpassning av produktions-
apparaten till av marknaden efterfrågade produkter. Vidare bi-
drar den relativt dyra. och vad gäller utbudet, knappa råvaran i
Sverige till att produktionen inriktas mot de nya, huvudsakligen i
Sverige utvecklade massaslagen, termo-mekanisk och kemiter-
mo-mekanisk massa. Dessa massaslag lämpar sig väl för markna-
dens krav samtidigt som en halvering av virkesåtgången sker. I
branschens strategi för framtiden ingår också att söka öka integra-
tionen av massa- och pappersproduktionen. Orsakerna härtill är
flera. Dels är avsalumassan konjunkturkänslig, dels ökar konkur-
rensen från länder med lägre virkeskostnader.

Vad beträffar energiförbrukningen har mönstret radikalt för-
ändrats sedan den första oljekrisen. Användningen av oljepro-
dukter har mellan 1973 och 1984 reducerats med två tredjedelar
vilket uttryckt som specifik förbrukning (oljeanvändning/produk-
tionsvärde) innebär en genomsnittlig sänkning med ca 10 c/r per
år. Användningen av fasta bränslen har samtidigt totalt sett ökat
med nära 10 % vilket är i takt med produktionsökningen mellan
de jämförda åren. Elförbrukningen har ökat båda absolut och
specifikt, 3,6 TWh respektive 1,3 % per år. För den totala energi-
förbrukningen innebär detta en nedgång i specifik förbrukning
med drygt 2 % per år.

SCPF har nyligen publicerat en tredje noggrann undersökning
av energiförbrukningen inom branschen 1984. De två första avser
åren 1973 och 1979. Undersökningarna görs produktvis och avser
total förbrukning av el och bränslen och åtgången per ton produk-
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S1985 var motsvarande
siffra 0.6 TWh. Elpan-
nekraften har även
minskat under 1986 som
en följd av brist pä el för
avkopplingsbara pan-
nor och ändrade prisrc-
lationcr mellan bränslen
och el.

tion. SCPF har också utarbetat en energiprognos och i samband
därmed gjort en bedömning, baserad bl a pä dessa undersökning-
ar, av energiåtgångens utveckling till 1995. På bränslesidan väntas
en fortsatt men svag minskning för de redovisade produkterna
men totalt blir minskningen kraftigare genom större andel av de
bränslesnåla termo-mekaniska massorna.

På elsidan väntas endast marginella effektiviseringar av elför-
brukningen för enskilda produkter men här får övergången till en
allt större andel termo-mekanisk massa höjande effekt. Elför-
brukningen per ton kommer att stiga genom de mekaniska mas-
sornas, jämfört med andra massors, betydligt högre elförbruk-
ning.

Totalt väntar SCPF att elförbrukningen omkring 1995 uppgår
till drygt 18 TWh under normalår och till minst 19 TWh under
högkonjunkturår.

Inom massa- och pappersindustrin är elförbrukningen för
elångpannor praktiskt taget den enda elförbrukning som är sub-
stituerbar. Under 1984 uppgick förbrukningen till 1.1 TWh och
huvudparten var s k avkopplingsbar kraft. Elpannorna används
endast när elöverskott råder och ersätter då bränslen, förutsatt att
elpannepriset understiger alternativbränslets pris. Övrig substitu-
erbar elanvändning uppgår f n till ca 0.1 TWh5.

Enligt SCBs statistik uppgick massa- och pappersindustrins el-
förbrukning 1984 till 15,8 TWh och kostnaden till 2,5 miljarder
kronor. Detta innebär att elkostnaden per anställd uppgick till
drygt 61 000 kronor medan genomsnittet för industrin (inklusive
massa- och pappersindustrin) var 10 450 kronor.

Det är givet att en bransch med så höga elkostnader kontinuer-
ligt arbetar för att sänka dessa. Branschen har en egen energi-
kommitté och man genomför återkommande inventeringar av
angelägna forskningsuppgifter som kan leda till minskad specifik
elförbrukning. I ett under 1986 utgivet energikompendium har
stor plats givits åt elsparmetoder. Man har således gjort insatser
för elsparande men hittills identifierat endast en måttlig sparpo-
tential.

Elanvändningen inom massa- och pappersindustrin fördelar sig
på följande sätt:

Pumpar, fläktar, motordrift
Raffinering, målning
Elångpannor
Belysning, övrigt

9,6 TWh 60 r'r
4.8 TWh 30 r'r
1.1 TWh 7ri
0.5 TWh 3 7r

16,0 TWh 100 V
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De tre huvudområdena för ytterligare eleffektivisering vid
ökade elpriser är
• effektivare raffinering och målning
• förbättrad processtyrning
• förbättrad process- och anläggningsutformning.

Elåtgången per ton TMP-massa uppgår till 2 300 kWh varav
1 800-2 000 kWh för själva raffineringen. Efter raffinörerna kan
uppemot 70 rr. ca 1 400 kWh. av elenergin återvinnas i form av
ånga. Vid starkt stegrade elpriser kommer ytterligare effektivise-
ringsmöjligheter att aktualiseras. Ett fullständigt införande av i
dag kända bästa teknik skulle inbära ca 10 rf minskad elåtgång
per ton. Härför krävs dock omfattande investeringar.

Vid laboratorieförsök har ny teknik identifierats som skulle
minska elåtgången vid målning med ca 20 c'c jämfört med genom-
snittlig teknik för närvarande. Besparingen uppgår till ca
400 kWh/ton massa. Trots mångårig forskning krävs ytterligare
utveckling av teknik för defibrering och fiberbearbetning innan
lägre elförbrukning kan uppnås.

I fråga om processtyrning har de senaste årens utveckling inom
styr- och reglertekniken gett nya möjligheter till elsparande. Be-
sparingspotentialen, baserad på 1984 års förbrukning för pum-
par, fläktar m m, uppskattas till maximalt 10 9£. d v s knappt
1 TWh med känd och praktiskt tillämpbar teknik.

Efter det att råveden sönderdelats till flis sker alla processte-
gen i kraftigt utspädda vattensuspensioner. Genom att öka kon-
centrationerna minskar elinsatsen för pumpning av vätskorna.
Stora investeringar krävs för att på detta sätt minska elförbruk-
ningen och samtidigt bibehålla produktkvalitet och produktions-
kapacitet. Teknik finns dock kommersiellt tillgänglig där massa-
koncentrationen ökas i fiberlinjen vilket medför enklare process-
lösningar och minskat pumpbehov som minskar elförbrukningen
med 50 å 100 kWh per ton massa. Tekniken kan komma ifråga
vid nybyggnad eller stora ombyggnader. Totalt för branschen
skulle ett genomslag av denna teknik leda till ett minskat elbehov
på 0,5-1 TWh.

Sammantaget är således enligt ÅFs bedömningar besparings-
potentialen 1,5-2 TWh vid en kärnkraftsavveckling och räknat på
en elförbrukning på 18-19 TWh omkring mitten av 90-talet och
med den produktionsstrategi som företagen i dag arbetar efter.

Ett annat sätt att anpassa branschen till fördubblade elpriser
skulle kunna vara att övergå till elsnålare produkter. Möjligheter-
na härtill bedöms emellertid vara begränsade, särskilt om änd-
ringen ska ske snabbt.

Att övergå till elsnålare produktion inom massa- och pappers-
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industrin innebär övergång till kemisk massa och minskad pro-
duktion av energiintensiva pappersslag. Detta bedöms vara prak-
tiskt taget ogenomförbart dels beroende på marknaden, dels på
att en investering i en komplett kemisk massaindustri innebär en
investeringskostnad på flera miljarder kronor. Dessutom, om
produktionen i ton massa och ton papper ska upprätthållas, med
större andel kemiska massor, krävs en större insats av vedråvara
vilket i sin tur ställer än större krav på att övervinna problemen i
fråga om virkesutbudet.

Finansieringen av en dylik omställning kan också väntas leda
till problem då den skulle genomföras samtidigt som branschen
får vidkännas en allmän lönsamhetsförsämring. Kapitalförluster
skulle göras genom att befintlig kapacitet läggs ner och pågående
investeringsprojekt avbryts. Investeringskostnaden är dessutom
väsentligt högre för kemisk massa än för de termo-mekaniska och
kemi-termomekaniska massorna.

En annan möjlig strukturförändring som diskuterats är att an-
vända vedråvaran för ökad framställning av trävaror. Sågverk är
mindre elkrävande än massa- och pappersfabriker. Massaveden
lämpar sig dock till stor del inte som timmerråvara. Sågverkens
lönsamhet är generellt sett låg och nedläggning av vissa stora såg-
verk har aktualiserats beroende pa att marknaden för trävaror i
Västeuropa varit krympande under senare år. Skivbranschen har
f n också överkapacitet och betydande lönsamhetsproblem.

En fördubbling av elpriset skulle med den framtida produk-
tionsinriktning massa- och pappersindustrin har betyda mer än en
fördubbling av elkostnaden. Om denna kostnadsökning ensidigt
skulle drabba svenska företag försätts massa- och pappersindust-
rin i en besvärlig situation. Priset på massa och papper sätts på
den internationella marknaden och kan endast i ringa grad påver-
kas av de svenska bruken. Ej heller kan man ensidigt lägga kost-
nadshöjningen på den svenska marknaden med hänsyn dels till
konkurrenslagstiftningen dels till risken för handelsrepressalier.
Man saknar således möjligheter att ta ut kostnadsstegringen på
marknaden. Möjligheterna att kompensera prishöjningarna ge-
nom lägre kostnader för olika insatsvaror som vedråvara, löner
till anställda bedöms inom branschen som små och ifråga om löne-
sänkningar som orealistiska.

Inom branschen har en undersökning gjorts, om hur en för-
dubbling av elpriset skulle ha påverkat lönsamheten 1985. Under-
sökningen omfattar flertalet företag och avser anläggningar/rörel-
segrenar. Anläggningarna är valda så att de speglar olika produk-
tionsinriktningar och därmed olika känslighet för elprishöjningar.
Det vinstmått som redovisas är resultat efter planenliga avskriv-
ningar som uttrycker företagets avkastningsförmåga och ska täc-
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ka räntor och skatter och ge skälig avkastning. År 1985 var ett
högkonjunkturer med relativt högt vinstläge. För de undersökta
företagen skulle i genomsnitt mer än hälften av resultatet efter
planenliga avskrivningar försvinna. Av de 25 anläggningar/rörel-
segrenai som ingår i undersökningen skulle 15 få sitt resultat re-
ducerat med mellan 50 och 100 % och tre av dessa skulle visa ne-
gativt resultat.

Så kraftiga förändringar av företagens lönsamhet som en redu-
cering av resultatet med mer än 50 % får negativa konsekvenser
för investeringarna. Sannolikt kommer flera nu planerade inves-
teringar i nya pappersmaskiner inte att genomföras. En betydan-
de del av nu kända investeringsprojekt avser TMP-massa, tid-
ningspapper och andra elintensiva produkter och dessa investe-
ringsprojekt skulle sannolikt omprövas. Innebörden är således att
branschens nuvarande strategi med inriktning mot av marknaden
eftersökta men elintensiva produkter inte kommer att kunna re-
aliseras och att andra länder kommer att ta hand om denna mark-
nad. Ett antal företag eller företagsenheter skulle enligt ÅF få så-
dana lönsamhetsproblem att de tvingas upphöra med sin verk-
samhet. Risken för att företagen inte förmår klara lågkonjunktur-
åren kommer att påtagligt öka.

Järn- och stålindustrin
Under hela efterkrigstiden fram till början av 70-talet ökade

produktionen av järn och stål mycket snabbt. Från 1949 till 1970
steg produktionsindex med nära 7 % per år i genomsnitt vilket
motsvarar en fyrdubbling. Orsakerna härtill var flera, dels en
stark utveckling inom den svenska verkstadsindustrin och varven,
dels ökad export. Den internationella stålkrisen som inträffade i
mitten av 70-talet drabbade industriländerna inklusive Sverige
mycket hårt. Tillväxttakten i stålkonsumtionen minskade samti-
digt som konkurrensen från utvecklingsländernas stålindustri
ökade. De ändrade yttre betingelserna utgjorde en stark press på
företagen att effektivisera produktion och distribution. En inten-
siv omstruktureringsfas inleddes omfattande både handelsstål-
och specialstålverken. Exempel på ändringar i den tekniska pro-
duktionsutrustningen är nedläggning av masugnsdriften vid ett
stort antal verk, nedläggning av samtliga martinverk, nedläggning
av olika produktionsled vid olika verk, överenskommelser om
produktbyten eller samordning av produktionen. Den andra si-
dan av denna omvandlingsprocess var stora investeringar i skilda
produktionsled, nya elstålverk, nya stränggjutningsanläggningar,
investeringar på valsverksidan m m. Omstruktureringen har i sig
inneburit en effektivare energianvändning men därutöver har sär-
skilda energisparinsatser gjorts.
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Den nya tekniken, framförallt den ökade andelen stränggjut-
ning, innebär en höjning av materialutbytet. Produktionen av
handelsfärdiga produkter var i stort lika stor 1974 och 1985 men
för denna produktion krävdes 1974 6 Mton råstål mot 4,8 Mton
1985 d v s en minskning av råstålsproduktionen med 20 %.

Den totala energi- och elförbrukningen inom stålindustrin se-
dan 1970 framgår av figur 5.4. Även järnverkens leveranser inklu-
sive ämnen visas. En jämförelse mellan 1970 och 1984 visar att
samtidigt som leveranserna i ton räknat har ökat med 8 % har den
totala energiförbrukningen minskat med 14 % och elförbrukning-
en med 16 %. Samtidigt har användningen av oljeprodukter
minskat med 68 %.

TWh
Mton/år

I T 1 I
1970 72 74 76 78 '80 '82 '84

Figur 5.4 Total energianvändning, elanvändning samt järnverkens leve-
ranser inklusive ämnen 1970-1984
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Hur elförbrukningen per ton beror av andelen elektrostål och
kapacitetsutnyttjande framgår av figur 5.5. Figuren visar tydligt
att lågt kapacitetsutnyttjande ger hög elförbrukning per ton. Vi-
dare framgår att vidtagna åtgärder medfört att elförbrukningen
per ton 1984 ligger på samma nivå som 1970, vilket innebär en
effektivisering på 20 %, trots att andelen elektrostål ökat.

Index

140

. • " • . Andel elektrostål

»•* \ Elanvändning
\ P« r t o n

1970 72 74 76 78 80 82 '84

Figur 5.5 Elanvändning per ton, andel elektrostål av total råstålsproduk-
tion samt kapacitetsutnyttjandet vid stålverken 1970-1984 (Index
1970 = 100)

De hittills vidtagna åtgärderna innebär en anpassning till mark-
naden och att järn- och stålindustrin i dag har en modern och ef-
fektiv utrustning. Inga större investeringar väntas de närmaste
åren. Men den internationella stålmarknaden kännetecknas fort-
farande av överkapacitet, hård priskonkurrens och lågt kapaci-
tetsutnyttjande. Enbart inom EG bedöms överskottskapaciteten
uppgå till 20 Mton per år. Obalansen mellan tillgång och efterfrå-
gan väntas bestå ännu en bit in på 90-talet.
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Järn- och stålindustrins elförbrukning uppgår f n till 4,2 TWh
och elkostnaden till ca 900 Mkr. Elkostnaden och ekonomiskt re-
sultat under den senaste femårsperioden visas i nedanstående ta-
bell.

Tabell 5.7 Elkostnad och ekonomiskt resultat inom järn- och stålindustrn
1980-84

1980
1981
1982
1983
1984
1985

Handelsstål
Elkostnad
Mkr

280
300
350
370
410
490

Resultat
Mkr

-470
-680
- 20
+420
+410
+240

Specialstål
Elkostnad
Mkr

370
360
390
420
510
515

Resultat
Mkr

- 70
-470
-170
+230
+ 760
+270

Med resultat avses här resultat efter planenliga avskrivningar
(avskrivningar baserade på ursprungliga anskaffningsvärden).
Om resultatet beräknas efter avdrag för kalkylmässiga avskriv-
ningar (avskrivningar baserade på återanskaffningsvärden) blir
det årligen 700-800 Mkr lägre för hela branschen.

Av tabellen framgår att omdaningen och effektiviseringen av
branschen inneburit att förlust förbytts mot vinst. Tabellen visar
också att en fördubbling av elpriset markant skulle förändra bil-
den.

Av den nuvarande elförbrukningen är endast en liten del, to-
talt ca 200 GWh, som används för ångalstring och el för lokalupp-
värmning, ej produktionsrelaterad.

Den produktionsrelaterade elanvändningen utgör f n ca 97 %
av totala elanvändningen på drygt 4 TWh och fördelar sig på olika
användningsområden enligt nedan.

- skrotsmältning 1 430 GWh
- värmning o värmebehandling 430 GWh
- motorkraft, belysning etc 2 200 GWh
- ångalstring 140 GWh

Summa 4 200 GWh

Med få undantag är en kortsiktig substitution av den produk-
tionsrelaterade elanvändningen utesluten. Endast vid nyanlägg-
ningar eller omfattande ombyggnader kan utbyte till eleffektivare
motorer etc tänkas eller övergång till bränsleeldade enheter för
värmning genomföras.
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Möjligheterna till ökning av effektiviteten i elanvändningen
bedöms vara liten. Endast vid totala nyinvesteringar finns vissa
möjligheter till lönsamma elbesparingar.

Järn- och stålverken levererar redan nu processgas från mas-
ugnar, koksugnar och syrgaskonvertrar till kraftvärmeverk. Ut-
nyttjande av övrig restenergi för elproduktion är sannolikt olön-
sam även vid en fördubbling av elpriset.

För de skrotbaserade handelsstålverken, med en elförbrukning
på 1 100 GWh 1984 skulle en fördubbling av elpriset främst inne-
bära problem för råstålstillverkningen. Produkter med lågt föräd-
lingsvärde och hög elandel kommer sannolikt att slås ut.

För specialstålverken, elförbrukning 1984 2 360 GWh, be-
döms att 20-30 % i värde av produktionen riskerar att slås ut vid
fördubblat elpris. Från sysselsättningssynpunkt skulle detta få ne-
gativa konsekvenser för ett antal orter i Bergslagen.

För stålindustrin totalt skulle en elprisfördubbling ungefär
motsvara branschens årliga investeringar under de senaste två
åren (cirka 900 miljoner kr/år).

För den svenska verkstadsindustrin kan ovannämnda konse-
kvenser för stålindustrin leda till att den förlorar svenska leveran-
törer av utgångsmaterial för sina produkter. Än viktigare kan i
sådana fall vara förlusten av den löpande kontakten med inhems-
ka leverantörer vid material- och produktutveckling, utbyte av
produktionserfarenheter etc.

En grov uppskattning av konsekvenserna för tonnage och sys-
selsättning av ett fördubblat elpris är enligt konsultstudien följan-
de: ett tonnagebortfall på 1,5-1,8 miljoner ton råstål fördelat
med en större del härav på handelsstålet. I sysselsättning skulle
detta tonnagebortfall motsvara ca 5 000 arbetstillfällen vid järn-
verken. En viss del av detta tonnagebortfall kan ersättas med äm-
nen från malmbaserad produktion. Detta minskar dock bortfallet
av arbetstillfällen endast marginellt.

Elenergimässigt skulle det uppskattade tonnagebortfallet mot-
svara en reducering av branschens elbehov med 1,5 TWh.

Kemisk industri
Tabellen nedan ger en bild av vilka delbranscher som omfattas

av begreppet kemisk industri, delbranschernas storlek m m och
fördelningen av den elenergi som används.

Kemisk basindustri
Denna delbransch innefattar flera industrier med elintensiv

produktion. Den icke produktionsberoende elandelen utgör ca
15 GWh per år.
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Tabell 5.8 Kemisk industri uppdelad på delbranscher, delbranschernas storlek, elanvändningen m m 1984

Delbransch
SNI Delbranschbeteckning
kod

351

352

353

354

355

356

35

Kemisk basindustri

Annan kemisk industri

Petroleumraffinaderier

Smörjmedels- och kolpro-
duktindustrier

Gummivaruindustri

Plastvaruindustri

Kemisk industri m m

Antal
företag*

157

151

5

33

82

268

696

Antal
anställda
1000

18.0

25.6

1.6

1.7

9.0

12.0

67.9

Avsalu-
värde
1000 mkr

19.626

14.191

28.916

3.726

3.579

5.298

75.336

Förädl-
värde
1000 mkr

7,085

;S.246

2.775

1.090

1.783

2.607

23.586

Elanvänd-
ning
GWh

4.820

498

432

91

238

376

6.455

mkr

796.6

102.7

67.5

18.6

56.9

89.2

1.131.5

Specifik el-
kostnad i %
Avsalu-
värde

4,06

0,72

0,23

0,50

1,59

1,69

l.M)

av
Förädl-
värde

11,3

1,25

2,44

1,71

3,20

3.42

4,81

* med 5 eller fler anställda

Kallar SCB Industri 1984



Den produktionsrelaterade förbrukningen, baserad på
1983 års värden, fördelar sig på följande användningsområden:

Belysning
Processer

Elektrolys
Elsmältning
Värmning
Indunstning. torkning
Tryckluftanläggningar m m
Övr motordrifter
Lokalvärme
Övrigt

Summa

20

2 265
470
20
15

785
880

15
350

4 820

De elintensiva processerna är mycket kapitalintensiva och el-
kostnaden i relation till förädlingsvärdet mycket högt.

Klor, alkali och klorater är exempel på elintensiva produkter
inom branschen. De används, förutom i kemisk massaindustri,
inom plastindustrin. Andra produkter är kisel och kalciumkarbid
(jfr nästa avsnitt).

Elanvändningen för klorproduktion uppgår till 3 000 kWh per
ECU (Electro Chemical Unit) som består av 1,0 ton klor och
1,14 ton natronlut. Klorattillverkning har en elförbrukning på
mellan 5 500 och 6 000 kWh per ton och kalciumkarbid
3 800 kWh. Den mest elkrävande produkten är kisel med ett el-
behov på 14 000 kWh per ton.

Den produktionsrelaterade elenergin används i olika process-
steg där elektrolys är helt dominerande. Möjligheter till substitu-
tion och effektivisering är liten. En effektivisering innebär van-
ligtvis skrotning och utbyte av de befintliga mycket investerings-
tunga anläggningarna.

En metod har utvecklats i utlandet som innebär övergång från
kvicksilverceller till membranceller varvid elåtgången för klor
minskas med 15-20 %. Investeringskostnaden är dock hög och
dessutom erhålls en mer kloridhaltig lut. Den kloridhaltiga Iuten
har lägre produktvärde än den rena Iuten från kvicksilverceller
varför produktionskostnaden knappast blir lägre utan snarare
högre. Metoden har dock till viss del redan införts i Sverige men
då av miljöskäl.

Inom branschen producerades under 1985 drygt 1 TWh vat-
tenkraft och omkring 0,1 TWh värmekraft. Vid högre elpriser
skulle företagen söka öka denna produktion.

En dubblering av elpriset bedöms leda till svårigheter för
många av de elkrävande och kapitalintensiva företagen inom
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branschen som har konkurrens både på hemmamarknaden och
utomlands. Andra företag kommer att tvingas till produktmixför-
ändringar. Inom branschen har femton företag tillfrågats om vins-
ten före skatt och bokslutsdispositioner samt om kostnaden för el
1985. Om elpriset fördubblades och jämfördes med vinsten fick
man till resultat att ett företag ej nämnvärt påverkades, fyra före-
tag fick kvar ett svagt plus medan sju företag fick ett minus. Tre
företag svarade ej.

Ser man till den produktionsberoende elförbrukningen kan
mellan 5 och 10 c/c sparas genom substitution och ökad effektivi-
tet, d v s 250-500 GWh per år. Åtgärderna är mycket kapitalkrä-
vande och har idag lång återbetalningstid. Om elpriset når en så-
dan nivå att dessa åtgärder är rimliga att genomföra skulle dock
enligt ÅF flertalet företag ha så stora problem med lönsamheten
att det är sannolikt att de läggs ner.

Annan kemisk industri
Branschen producerar färger, läkemedel, tvätt- och toalettme-

del m m. Av elanvändningen är ca 50 GWh icke knuten till pro-
duktionen och används främst i elpannor. Denna del kan till stora
delar substitueras.

Den produktionsrelaterade elförbrukningen går främst till mo-
torer i processer och till pumpar och fläktar. Denna del är svårare
att göra någonting åt.

En fördubbling av elpriset får ringa inverkan på branschen.
Inga förändringar av produkter eller nedläggningar emotses då el-
kostnaden jämfört med nuvarande vinst endast utgör 1 å 2 %. I
färgindustrin finns dock exempel på företag där motsvarande vär-
de uppgår till 6-7 %.

Gummivaru- och plastvaruindustri
Den icke produktionsrelaterade elenergin uppgår till ca

20 GWh per år och används främst för lokaluppvärmning och
varmvattenberedning. Möjligheterna att substituera denna elför-
brukning är goda.

Den produktionsrelaterade elenergin används för olika pro-
cessteg samt för motorer till fläktar. Av miljöskäl behövs stora
ventilationsluftflöden och därmed kraftiga fläktar.

Produktionsrelaterad elanvändning har små möjligheter att ef-
fektiviseras eller substitueras. Inom plastvaruindustrin är man be-
roende av att lätt kunna reglera temperaturen och med den ut-
rustning som finns i dag är möjligheterna härför mycket större
med eluppvärmning än med värmeenergi.

En fördubbling av elpriset innebär att en del produkter blir så
dyra att framställa att de konkurreras ut av importprodukter.
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En jämförelse mellan elkostnad och vinst visar relationen
10 c/c upp till 60 c/c. Hård konkurrens från utlandet gör att högt
elpris svårligen kan kompenseras med höjda produktpriser.

Slutsatsen blir enligt konsultstudien att branschen kraftigt be-
rörs av en fördubbling av elpriset. De senaste årens låga elpriser
och kvalitetsskäl har inneburit att man vid nyinvesteringar ofta
valt att gå över fr^n värmeenergi till el. En återgång till värme-
energi är naturligtvis möjlig men innebär en kapitalförstöring som
kan bli tung för det enskilda företaget. Det är sannolikt att delar
av tillverkningen kommer att läggas ner.

Ferrolegeringar
I Sverige finns f n Xxhferrolegeringsverk och produktionen be-

står huvudsakligen av ferrokiscl, ferrokrom och ferrokiselkrom.
Elförbrukningen 1984 var 1 121 GWh och den till produktionen
icke relaterade förbrukningen utgör 5-10 GWh som till stor del
används för lokaluppvärmning.

Den produktionsrelaterade elenergin fördelade sig på smält-
ning 946 GWh, motorer för fläktar och pumpar 70 GWh och be-
lysning 5 GWh. Produktionen kan endast ske med elbaserade
processer och den elektrotermiska smältprocessen är i dag den
enda kommersiellt etablerade metoden.

Det ena av de två verken upphör med sin ferrokromproduktion
vid årsskiftet 1985/86. Emellertid är ett nytt ferrokromverk under
uppförande i Malmö med en produktionskapacitet på 80 kton per
år och med en beräknad elförbrukning på 425 GWh. Härutöver
undersöks två nyetableringar.

En anpassning till dubbla elpriser är svår. I dag finns ingen pro-
duktionsmetod som kan ersätta el. Verken är elkrävande men
encrgieffektiva genom återanvändning av energi i flera steg. I
Vargön byggdes redan för 30 år sedan den första värmeåtervin-
ningsanläggningen i stor skala då man började leverera över-
skottsenergi i form av ånga till Holmens pappersbruk. För några
år sedan byggdes ytterligare en anläggning som förser Väners-
borgs fjärrvärmenät med spillvärme.

I Vargön produceras ferrokisel och ferrokrom. Den beräknade
elförbrukningen för 1986 uppgår till 700 GWh till en kostnad av
110 Mkr. Saluvärdet är 475 Mkr och det ekonomiska resultatet,
mätt som genomsnitt av en konjunkturcykel på 5-6 år, 20 Mkr.
Beräkningar visar att man inte klarar en fördubbling av elpriset
utan följden blir en nedläggning på kort tid.

En kalkyl som ÅF redovisar för Swede Chrome i Malmö visar
också på en nedläggning. Produktionen beräknas starta hösten
1986 varför endast kalkylvärden finns tillgängliga. Saluvärdet
1986 uppskattas till 312 Mkr, elförbrukning och kostnaden härför

237



till 424 GWh respektive 74 Mkr. Företaget har uppgivit bl a föl-
jande konkurrensfördelar: lågt elpris relativt omvärlden, goda av-
sättningsmöjligheter för överskottsenergi, gynnsamt läge trans-
portekonomiskt samt en process som kan utnyttja billigare råvara
än nuvarande processer. En ökning av elpriset med 120 % och en
samtidig ökning av kolpriset med 70 % innebär att elkostnaden
ökar med 120 % samtidigt som intäkterna från fjärrvärmepro-
duktionen kan förväntas öka i takt med kolpriset. Om elkostna-
den respektive intäkten från värmeförsäljningen ändras på anta-
get sätt innebär detta att resultatet för 1986 skulle försämras med
75 Mkr.

Produktionen av kiselmetall och kalciumkarbid hör i närings-
livsindelningen till kemisk basindustri, SNI 351, men då produk-
tionen sker i mycket likartad processutrustning behandlas de här.

Båda produkterna tillverkas av Kerna Nord. För kisel finns en
anläggning med en årskapacitet på 24 kton, genomsnittsproduk-
tionen är 20 kton varav 90 % exporteras. En utökning av kapaci-
teten är aktuell men osäkerheten om elprisets utveckling gör att
man avvaktar.

För kalciumkarbid finns också bara en anläggning. Årskapaci-
teten är 60 kton och produktionen 40 kton. Produktionen har un-
der de senaste tio åren sjunkit från 130 kton till dagens nivå. Or-
sakerna härtill är att karbid ersatts med olja som råvara i den kem-
iska industrin och att användningen av acetylen minskat i takt
med varvsindustrins tillbakagång.

Följande tabell redovisar elförbrukning och ekonomiskt resul-
tat 1985.

Tabell 5.9 Ekonomiskt resultat och elförbrukning för produktion av kisel
och karbid 1985

Elförbrukning Resultat Kostnadsökning vid dubblat elpris
GWh Mkr Mkr

Kisel 300 20 45

Karbid 110 5 18

Tabellvärdena visar att förutsättningarna för att fortsätta verk-
samheten i Sverige med fördubblat elpris är små.

För i detta avsnitt behandlade produkter saknas alternativ el.
Ett lågt elpris är nödvändigt för fortsatt produktion. I Sverige är
produktionsmetoderna mycket effektiva genom återanvändning
av den insatta elenergin som ökar lönsamheten men detta räcker
ändå inte vid en fördubbling av elpriset, i stället kommer tillverk-
ningen att läggas ner.
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Icke-järnmetallverk
Primäraluminium tillverkas dels genom elektrolys av alumini-

umoxid, dels genom omsmältning av skrot. I Sverige finns ett
elektrolysverk som producerar ca 83 kton/år. Elförbrukningen
uppgår till 16 MWh/ton men genom ombyggnad effektiviseras
produktionen som stiger till 92-95 kton 1988 samtidigt som elför-
brukningen endast marginellt kommer att öka. Elförbrukningen
i den nya delen är endast 13,5 MWh per ton.

Produktionen av metall ur skrot uppgår till ca 65 kton/år, el-
förbrukningen uppgår till 5-10 % av den energi som åtgår för
elektrolysprocessen men omfattningen begränsas av tillgången på
skrot. Förbrukningen av primäraluminium uppgår i Sverige till ca
150 kton/år.

Elförbrukning totalt bestäms av fördelningen mellan tillverk-
ning av aluminium respektive omsmältning av skrot. I landets
omsmältningsanläggningar för sekundäraluminium framställs ca
30 kton/år varav 25 kton sker med olja som bränsle. Elomsmält-
ningen begränsas till ca 5 kton. Utöver denna kvantitet omsmälts
ca 50 kton primäraluminium i form av skrot. Här är elandelen be-
tydligt större, ca 35 kton.

Energiförlusterna vid smältningen är avsevärda och betydligt
större vid oljednft än eldrift. Som jämförelse kan nämnas att
energiförbrukningen för att smälta skrot är 2 100 kWh/ton vid
oljeeldning och ca 1 100 kWh/ton vid eltillsats (avser induktions-
ugn). Detta är en viktig anledning till att branschen överväger en
konvertering till elugnar.

En mycket viktig fördel med elsmältningsalternativet jämfört
med olja är den kraftigt minskade oxidationen av smält material,
den s k avbrännan. Avbrännan vid aluminiumsmältning är i stor-
leksordningen 17 % vid olja och respektive 7-8 % vid elupp-
värmning. Råvarukostnadens stora andel av saluvärdet innebär
att utbytesförlusten får stor betydelse. En övergång till annat
energislag än el medför en klart försämrad energieffektivitet.

Anpassningsmöjligheterna till högre elpris är små. Nya proces-
ser som inte använder el för produktion av primäraluminium sak-
nas. Den specifika elförbrukningen kan, som tidigare nämnts,
sänkas till 13,5 GWh ton men kapitalkostnaden är så hög att en
ny anläggning inte är motiverad ens vid dubbelt elpris.

Effektiviseringsmöjligheter av elanvändningen för produktion
av primäraluminium och omsmältning av skrot saknas, som fram-
gått ovan, i praktiken. Vidarebearbetning av aluminium sker
huvudsakligen genom valsning och strängpressning. Elåtgången
vid valsning är 1,8 MWh per ton och den valsade kvantiteten 1985
var 35 kton. Motsvarande värden för pressning är 2,2 MWh res-
pektive 11 kton d v s den sammantagna elförbrukningen uppgick
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till 87 GWh. Inga effektiviseringsmöjligheter av betydelse be-
döms föreligga.

Produktionen av primärkoppar sker genom elektrolys och
uppgår f n till ca 85 kton/år. Härtill kommer ca 25 kton ur aska
och skrot.

Kopparframställning sker enligt två principer:
1 Rostning-smältning-konvertering-anodgj utning-elektrolys
2 Kopparkaldo-konvertering-anodgjutning-elektrolys.

Kopparframställningen behöver 4 300 kWh energi per ton
koppar varav betydligt mer elenergi än fossil energi. Det mest
energikrävande momentet är elsmältningen varvid 1 500 kWh el
och 150 kWh övrig energi behövs. I den första processmetoden
förbrukas stora mängder elenergi men metoden har flera process-
tekniska fördelar. Den andra metoden är energisnålare.

Kopparframställning samt omsmältning av koppar sker vid
Rönnskärsverken.

Självfallet föreligger också, vad gäller rent kopparskrot, en
omsmältningsmöjlighet. För sådan återvunnen sekundärmetall är
energiåtgången endast ca 20 r/c av motsvarande åtgång vid pri-
märmetallframställning ur malm. Av ekonomiska skäl kan dock
inte Boliden (Rönnskär) omsmälta orent skrot. Här har man se-
dan mycket lång tid integrerat inköpt rent skrot i konverterings-
steget, varvid överskottsvärme från oxidationsprocessen tillvara-
tas direkt och ersätter annars nödvändig tillskottsenergi för skrot-
smältningen. På detta sätt återvinns inköpt orent kopparskrot, ca
15 000 ton koppar, med endast marginell energiinsats.

Övrig sekundärkopparåtervinning är i huvudsak koncentrerad
till Bolidens dotterbolag i Landskrona. Produkten här är inte ren
koppar utan ett stort antal legeringar som vidareförädlas av bl a
armatur- och mässingsgjutare.

Möjligheterna att effektivisera primärkopparproduktionen i
elsmältningen är liten. Metoden har så stora fördelar att den be-
döms dominera även i framtiden. Här har man sänkt elförbruk-
ningen per ton genom ökning av produktionskapaciteten från
600-700 ton per dygn till 1 100 ton per dygn.

Den kopparomsmältning som sker i Landskrona uppgår till
ca 3 500 ton per år. Energiförbrukningen per ton är för elugn
0,23 MWh och för olje- eller gaseldad ugn 0,57 MWh. Detta för-
hållande innebär att utvecklingen går mot elugnar.

Produktionen av primärbly uppgår till 60-65 kton per år varav
80 % utgörs av raffinerat bly. Bly tillverkas, liksom koppar, enligt
två metoder:
1 Smältning i elugn
2 Smältning i kaldougn.
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Bly framställs genom att sligen biases in tillsammans med kalk-
sten i en eismältugn. Det råbh MHII däiA id erhålls konverteras och
raffineras ytterligare i ett antal steg. Det raffinerade blyet gjuts
till tackor.

All återvinning av sekundärbly sker i Landskrona. Återvin-
ningen ur blyackumulatorer, kablar etc uppgår till ca 30 (MM)
ton/år. Befintliga ugnar är naturgaseldade med koks som reduk-
tionstillsats.

Som slutsats om möjligheten att effektivisera elanvändningen
för produktion, omsmältning och vidare bearbetning av de här be-
handlade tre produkterna kan sägas att elberoendet är sä högt att
produktionsprocesserna effektiviserats så långt möjligt är redan
vid nu rådande elpriser. Vidare kan framhållas att en energieffek-
tivisering i allmänhet innebär ökad elanvändning.

I fråga om substitution kan sägas att produktionen av de tre
produkterna baseras på elteknik och ej kan framställas med andra
energislag. I fråga om omsmältning finns flera skäl som energief-
fektivitet och marknadsanpassad produktkvalitet som motiverar
att elbaserad teknik valts även om annat energialternativ finns.
Den undersökning som gjorts visar att fördubblade elpriser en-
dast ger motsvarande kostnadsökning men ej skäl för övergång
till annat energislag.

Elförbrukningen för icke-järnmetallverk har under 80-talet vi-
sat en svagt stigande tendens. Den substituerbara delen är mycket
liten, ca 30 GWh för lokaluppvärmning. Den tillförda elenergin
fördelas i stort sett enligt följande (1983 års elförbrukning).

Smältclektrolys
F.lsmaltmng
Värmning
Belysning, pumpar, fläktar
och övrig motordrift
Lokalvärme

Summa

1.50 TWh
0,50
0.10

0.25
0.03

2.38 TWh

Branschen domineras av två företag. Det ena är GA-Metall
som svarar för ca 70 c/c av elförbrukningen för produktion av pri-
märaluminium, omsmältning av skrot samt vidarebearbetning av
aluminium, huvudsakligen genom valsning och strängpressning.
Det andra är Boliden Metall som i Rönnskärsverken förbrukar ca
0,5 TWh per år för produktion av primärkoppar och primärbly
samt omsmältning av kopparskrot.

Konsekvenserna av en förtida avveckling av kärnkraften och
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fördubbling av elpriset på 10 år redovisas företagsvis i det följan-
de.

Företagseffekter - primäraluminium
Sveriges enda tillverkare av primäraluminium är GA-Metall

AB. I den befintliga produktionsanläggningen i Sundsvall förbe-
reds, som tidigare sagts, en ersättning av den äldre delen av verket
som medför en produktionsökning av 9 000 ton per år. Eftersom
företaget tillverkar en vara i en redan internationellt överetable-
rad bransch bygger alla kalkylerna för en produktionsutökning på
att företaget kan producera till konkurrenskraftiga omkostnader.

I nedanstående diagram illustreras hur resultatet efter planen-
liga avskrivningar de senaste fem åren förändras om elkostnaden
för respektive år fördubblas.

Elkraftkostnadens andel av saluvärdet varierar beroende på
marknadsläget. Normalt torde den i ett modernt verk ligga på ca
20 %. Den största kostnadsposten i övrigt utgörs av råvaror och
uppgår till ca 40-45 % av saluvärdet. För råvarorna betalar GA-
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Figur 5.6 Förändring 1981-85 av det ekonomiska resultatet efter planenli-
ga avskrivningar om elkostnaden för respektive år fördubblas för primä-
raluminiumframställning
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Metall i genomsnitt världsmarknadspris och kan vad avser råvaror
inte uppnå någon fördel gentemot konkurrenterna. Vid en för-
dubbling av realpriset på elenergi under en 10-årsperiod måste al-
ternativa planer för en försörjning med primäraluminium till de
dotterbolag som tillverkar halvfabrikat av aluminium arbetas
fram. Något direkt sådant planeringsarbete har inte påbörjats
men representanter för företaget har i konsultstudien redovisat
följande beskrivning av tänkbart innehåll i en sådan plan.
1 Nedläggning av verk 2 i GA-Metall (73 000 årston) med bibe-

hållande av verk 1 (22 000 årston). Företaget omstruktureras
och antalet anställda reduceras från nuvarande ca 800 till
100-150. Elförbrukningen minskar med ca 1,25 TWh/år.

2 Köp från Sovjet av metalltackor för insmältning i G A-Metalls
gjuterier i Sundsvall och Finspång.

3 Ökad återvinning av processkrot för halvfabrikattillverkning.
4 Långsiktigt leveransavtal med eventuellt delägarskap i ut-

ländskt elektrolysverk.

En konsekvens kan också bli att viss halvfabrikattillverkning,
med låg avkastning per metallvolym, avvecklas.

Företagseffekter - koppar- och blyframställning
(Boliden Metall)

Koppar och bly framställs vid Rönnskärsverken, varvid man
även erhåller biprodukter som arsenik, selen, guld. silver, svavel-
syra, svaveldioxid och zinkoxid.

Den totala elenergiförbrukningen beräknas vid BolidenMetall
uppgå till ca 520 GWh under 1986.1 stort sett hela energiförbruk-
ningen är produktionsrelaterad.

Nedanstående diagram ur konsultstudien visar hur resultatet
efter planenliga avskrivningar de senaste fem åren skulle ha för-
ändrats om elkostnaden för respektive år hade fördubblats.

De ytterligare miljökrav som kan komma att ställas på företa-
get är omfattande och kommer att medföra kostnader på mellan
50 och 100 Mkr/år. En fördubbling av elpriset skulle medföra en
kostnadsökning om 85 å 90 Mkr/år.

En konsekvens av den förutsatta kostnadsutvecklingen blir en
nedläggning av smältverket.

Härutöver gäller för flera av de svenska gruvor, som utvinner
låghaltiga malmer, att de bl a på grund av transportmässigt
ogynnsamma lägen sannolikt måste upphöra med gruvdriften om
smältverket avställs.
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Figur 5.7 Förändring 1981-85 av det ekonomiska resultatet efter planenli-
ga avskrivningar om elkostnaden för respektive år fördubblas

Slutsatser

Som framgår av denna företagsvisa genomgång är icke-järn-
metallbranschens lönsamhet mycket beroende av elpriset.

Etablering av industrier för primärmetallframställning samt
teknologin i smältprocesserna har baserats på det förhållandet att
branschen haft tillgång till elenergi till ett måttligt elpris i för-
hållande till konkurrenterna i omvärlden.

Rubbas den etablerade balansen genom ensidiga svenska kost-
nadsökningar av här förutsatt storleksordning, blir följden för till-
verkarna av primärmetaller att stora delar av produktionen måste
läggas ned.

Där så är möjligt skulle det krävas övergång till mindre elener-
gikrävande processer. En sådan övergång tar dock lång tid, krä-
ver stora investeringar och kan endast i ringa utsträckning genom-
föras hos producenterna av primärmetaller. Dessutom ska inve-
steringar genomföras vid en allmän kostnadsstegring.

Gjuterier.
Gjuterierna omfattar gjuterier för järn och stål samt metaller.

Stalgjuterierna är tonnagemässigt de största med en årsprodution
på ca 0,3 Mton. Elförbrukningen uppgick 1985 till 0,65 TWh var-
av stalgjuterierna svarar för drygt 0,5 TWh. Huvudparten av el-
förbrukningen åtgår för smältning.

Den substituerbara elförbrukningen utgör ca 30 GWh. För den
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till produktionen relaterade elförbrukningen föreligger vissa ef-
fektiviseringsmöjligheter genom införande av effektivare styrut-
rustning, varvtalsreglering m m. Minskad elanvändning genom
övergång frän elugnar till bränsleeldade ugnar skulle bli dyrbar då
det i många fall skulle innebära kapitalfrigöring genom nedlägg-
ning av ännu ej uttjänta elugnar.

Anpassningsmöjligheterna till högre elpriser är således små. I
stället kan man befara att produkter med lågt förädlingsvärde och
stor elandel försvinner. Vissa företag med högt elberoende risk-
erar att slås ut.

Gruvor
De svenska järnmalmsgruvorna var under en lång följd av år

dominerande och prisledande på världsmarknaden. Under 60-ta-
let befarades att den snabbt ökande stålindustrins malmbehov
inte skulle kunna tillfredsställas. Flera gruvor öppnades världen
över samtidigt som bl a EGs stålindustri gick över till lågfosfor-
malm. Oljekrisen 1973/74 medförde ganska snabbt överskott pä
tanktonnage vilket direkt drabbade stålindustrin och järnmalms-
gruvorna. Den väsentligt ändrade marknadsbilden förändrade
drastiskt förhållandena för de svenska järnmalmsgruvorna. Pro-
duktionen uppgick 1974 till 30 Mton och utgör f n knappt hälften.
Bakom dessa siffror ligger både nedläggningar och svåra anpass-
ningar. Strategin är nu att söka överlevnad genom reducering av
kostnaderna och långtgående förädling. Elförbrukningen uppgår
fn till nära 1,5 TWh.

För sulfidmalmerna är situationen delvis en annan dä de
huvudsakligen förädlas inom landet. Produktionen har ökat un-
der de senaste 15 åren och är nu ungefär lika stor som järn-
malmsbrytningen. Strategin är att genom prospektering hålla en
lämplig framförhållning av råvarubasen, utveckling av teknik för
brytning och vidareförädling. Även för sulfidmalmerna gäller att
priset sätts på den internationella marknaden och ej påverkas av
svenska förhållanden. Elförbrukningen uppgår f n till 0.75 TWh.

Elförbrukningen uppgår f n för branschen i sin helhet till
2,1 TWh varav knappt 0,2 TWh är substituerbart. Huvudparten
härav utgör elpannekraft som vid en fördubbling av elpriset kon-
verteras till olja. Kostnaden härför uppskattas till 10-15 Mkr to-
talt.

Den övriga icke substituerbara elförbrukningen används
huvudsakligen för målning, pumpar, fläktar och övrig motordrift.
En effektivisering av denna elförbrukning är möjlig bl a vid anrik-
ningen men endast i ganska ringa omfattning. En allmän effektivi-
sering leder i stället till ökad elförbrukning. Framdeles kommer
den specifika elförbrukningen att öka av flera skäl: högre föräd-
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lingsgrad, ökad uppfordringshöjd, ökad mängd vatten som pum-
pas från lägre nivåer samt en skärpning av miljökraven. Miljökra-
ven initierar övergång från diescldrift till eldrift av gruvmaskiner.

För gruvnäringen finns endast ett processled, bryta malm och
förädla den till slig och pellets. Möjligheten att genom ändringar
i produktmix o d minska elförbrukningen saknas helt.

Möjligheten att överföra en elprishöjning på produkterna är
utesluten. Elkostnaden uppgick enligt industristatistiken 1984 till
354 Mkr vilket per anställd gör nära 33 tusen kronor. En fördubb-
ling av elpriset innebär således en svår påfrestning som enligt ÅFs
studie sannolikt medför nedläggning av ett antal gruvor.

Övriga branscher

Livsmedelsindustrin
Livsmedelsindustrins elförbrukning var 1,9 TWh 1984 varav

knappt 0,2 TWh icke var relaterad till produktionen. Den icke
produktionsberoende elförbrukningen som främst avser elpan-
nekraft för lokaluppvärmning kan tekniskt lätt ersättas av andra
bränslen men kan vara förenad med höga kostnader.

Den produktionsberoende elförbrukningen utgöres av kyl-
ning, frysning, motorer för drift av pumpar, fläktar och maskiner
för driften m m.

Substitutionsmöjligheterna bedöms genomgående som små för
den produktionsberoende elförbrukningen. I fråga om elsparan-
de genom effektivisering i processe na bedöms potentialen inte
vara större än ca 0,1 TWh, i stället kan elbehoven komma stiga
något genom ökad produktkvalitet. Det bör framhållas att en stor
del av elförbrukningen åtgår till kylning och frysning och förva-
ring av olika livsmedel och att statliga normer för temperaturen
inte medger någon sänkning av elinsatsen.

Höjda elkostnader kommer huvudsakligen att kompenseras
genom högre produktpris. Några nedläggningar väntas inte för
större företag.

Teko
Tekoindustrin förbrukade 1984 370 GWh el varav ca 3 % är

icke-produktionsrelaterad el för lokaluppvärmning med elpan-
nor, värmepumpar m m. Av den produktionsberoende elanvänd-
ningen utgör belysning ca 10 % och resten är el till motorer för
processmaskiner, pumpar, fläktar, tryckluftkompressorer och di-
rektel för torkprocesser.

Den icke-produktionsrelaterade elförbrukningen som används
för lokaluppvärmning är lätt att substituera för de företag som har
dubblerat uppvärmningssystem vilket är ganska vanligt då abon-
nemanget innehåller avtal om avbrytbar elleverans. Detsamma
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gäller elenergin till elpannor.
Vissa möjligheter till effektivare elanvändning finns genom

varvtalsreglering, minskning av förlusterna i distributionsnätet,
besparingar i belysningssystemet etc. Sparpotentialen uppskattas
till 5 å 10 °7c av den produktionsrelaterade elförbrukningen, d v s
35-70 GWh per år, men åtgärderna är dyra i förhållande till den
el som sparas.

Branschen har f n låg lönsamhet och många företag arbetar
med noll-resultat. En höjning av elpriset innebär en viss ökning
av risken för nedläggning av somliga verksamhetsgrenar, främst
spinnerier och garnindustrin.

Trävaruindustrin
Trävaruindustrin uppdelas i ÅFs utredning i tre undergrupper:

sågverk, skivindustrin och övrig trävaruindustri. Branschens tota-
la elförbrukning 1984 var 1,72 TWh.

Sågverken är den största elförbrukaren med 1 TWh 1984. Den
icke produktionsrelaterade andelen är liten, högst 20 GWh per år
och utgörs till största delen av direktverkande el för lokalupp-
värmning. Denna elförbrukning är tekniskt sett lätt att substitu-
era men ställer sig relativt dyr för det enskilda företaget då den
lokal som uppvärms ofta ligger långt från panncentralen.

Den produktionsberoende elförbrukningen är svår att substi-
tuera då huvudparten används för motordrift och alternativ såle-
des saknas. Vissa effektiviseringsmöjligheter finns. En som är
lönsam redan i dag är övergång från pneumatisk till mekanisk
transportutrustning för spån etc. Elförbrukningen kan också min-
skas genom varvtalsreglering. Sparpotentialen för bägge dessa åt-
gärder uppskattas dock ej vara högre än 5-10 % av sågverkens
totala elanvändning.

Virkestorkningen svarar för en dryg tredjedel av elförbruk-
ningen. Här är dock direktanvändningen av el ovanlig varför sub-
stitutionseffekten blir marginell. Övriga torksystem baseras på
värmepumpar och är därmed ekonomiskt lönsamma även vid för-
dubblade elpriser.

Möjligheten att spara el genom ändrad produktmix är liten.
Sågverkens produkter exporteras till stor del. Då elprishöj-

ningar ej kan tas ut på exporterade produkter blir följden konkur-
rensproblem. Den inhemska användningen går till byggnads- och
anläggningsverksamheten där konkurrensen från andra material,
plast och aluminium, är stor.

Genom riklig tillgång på billigt bränsle finns goda förutsätt-
ningar för egen elproduktion. Potentialen bedöms uppgå till
590 GWh per år. Investeringskostnaden bedöms dock bli hög då
ombyggnad av hela energisystemet måste göras. Egen elproduk-
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tion kan dock ge ett betydande tillskott för att eliminera den in-
köpta elenergins kostnadsökning - om ej är risken stor för utslag-
ning av stora delar av branschen på grund av försämrad lönsam-
het.

Skivindustrin omfattar spånskivor, plywood samt träfiberplat-
tor. Elförbrukningen 1984 var 566 GWh och kostnaden uppgick
till 111 Mkr. Den icke produktionsrelaterade andelen är endast
ca 2 % och kan relativt enkelt substitueras. Den produktionsbe-
roende elförbrukningen används för drift av motorei etc och är ej
möjlig att substituera. Potentialen för eleffektivisering uppskattas
till mindre än 5 procent och består av bättre produktionsstyrning,
varvtalsreglering m m.

Exporten är betydande, för board ca 50 % och plywood och
spånskivor 45 respektive 35 %. En ensidig svensk elprishöjning
försämrar konkurrensförmågan.

De olika skivmaterialen konkurrerar dels sinsemellan dels med
gipsskivor på byggmarknaden. Priserna är pressade och möjlighe-
ter till prishöjningar bedöms vara små. Ett fördubblat elpris kom-
mer därför att slå hårt mot branschen. Boardindustrin har redan
i dag negativt resultat. En fördubbling av elpriset innebär en yt-
terligare försämring med 60 Mkr. Även plywoodindustrin har f n
negativt resultat. För spånskiveindustrin gäller att vinsten i dag
uppgår till 50 Mkr och elkostnaden till 40 Mkr d v s en fördubb-
ling av elpriset byter en liten vinst till negativt resultat. Slutsatsen
är att ett fördubblat elpris sannolikt slår ut en del spånskiveföre-
tag och hindrar möjligheterna att vända plywood- och boardin-
dustrins negativa resultat, vilket på sikt leder till en utslagning.

I boardindustrin finns ett företag som producerar egen el. Pro-
duktionen är dock liten, endast 4.5 GWh per år. Möjligheten för
ökad egenproduktion bedöms dock som god men den dåliga lön-
samheten i branschen gör det svårt att få fram erforderligt investe-
ringskapital.

Till övrig trävaruindustri räknas bl a industri för byggnads-
snickerier och trämöbler. Elförbrukningen uppgick 1984 till
457 GWh varav 9 GWh inte var relaterad till produktionen. Den-
na andel är, som i allmänhet, tekniskt lätt att substituera, men
kan bli dyrbar för enskilda företag.

Den produktionsberoende delen är svårare att byta ut och för
motordrift, belysning m m är det överhuvudtaget inte möjligt.

Möjligheter till effektivare elanvändning finns, exempelvis
varvtalsreglering och förbättrad produktionsstyrning. Så gott som
all spåntransport sker i dag pneumatiskt, en mycket elkrävande
metod. En övergång till mekanisk transport skulle betyda avse-
värt minskad elförbrukning och är i vissa fall lönsam redan i dag
men möjligheterna är beroende av de lokala förhållandena.
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El för torkning genom värme kan tekniskt sett lätt bytas mot
värme från bränsleeldade pannor. Detta blir dock ett kostsamt
byte då torkarna som regel ej kan bytas direkt.

Sammanfattningsvis kan sägas att effektiviseringsmöjligheter-
na för den processrelaterade elenergin är små, mindre än 10 %.
Substitution är möjlig men till stora kostnader och potentialen
härför är svårbedömd.

En dubblering av elpriset innebär försämrad konkurrensför-
måga både på utlandsmarknaden och hemmavid. Man bedömer
en överföring av kostnadsökningar på produkterna som svår.
Möjligheterna för substitution och eleffektivisering anses vara be-
gränsade. Ett fördubblat elpris kan därför leda till att företag med
svag ekonomi kommer att lägga ner verksamheten.

Egenproduktion av el förekommer inte för närvarande. Till-
gången till eget billigt bränsle innebär att förutsättningar finns.
Potentialen uppskattas av ÅF grovt till 120 GWh per år.

Pappersvaruindustrin
Pappersvaruindustrin vidareförädlar material från pappers-

bruken och betjänar främst den inhemska marknaden. Både ex-
porten och importen är låg. Elförbrukningen uppgick 1984 till
338 GWh och är i hög grad produktionsrelaterad. En fördubbling
av elpriset bedöms ej innebära någon betydande förändring. Vad
som kan föranleda större kostnadsökningar är ett högre pris på
råvaran papper. En ökad importandel är därför möjlig.

Grafisk industri
Elförbrukningen är f n omkring 0.35 TWh vilket är drygt hälf-

ten av den totala energiförbrukningen. En dubblering av elpriset
väntas inte medföra någon större förändring för branschen. Kost-
nadshöjningarna kommer att överföras på produkterna. En viss
ökning av boktryckning i utlandet kan emellertid bli följden.

Jord- och stenvaruindustrin
Jord- och stenvaruindustrin brukar delas upp i delbranscherna

glas- och glasvaruindustri, cement- och kalkindustri och övrig
jord- och stenvaruindustri.

Glas- och glasvaruindustrins elförbrukning 1984 var 186 GWh
varav knappt 4 GWh ej var relaterad till produktionen.

Produktsortimentet uppdelas på manuellt tillverkat hushålls-
och prydnadsglas samt planglas, förpackningsglas och glasfiber.
Den senare produktionen är helt maskinell och svarar för 85 % av
branschens elanvändning. Planglasindustrin är helt kontinuerlig,
d v s körs dygnet runt året om.

Möjligheter att substituera el saknas i samtliga produktionslin-
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jer och möjligheterna att effektivisera elanvändningen är begrän-
sade. En minskning av elförbrukningen ger sämre produktkvali-
tet.

För planglasindustrin gäller att produktpriset behöver höjas
några procent vilket kan blir svårt då 80 7c av produktionen ex-
porteras. Samma förhållanden råder för glasfiber. Resultatet för
båda blir sannolikt försämrad lönsamhet. Förpackningsglasin-
dustrin och den manuella glasindustrin har båda ekonomiska pro-
blem i dag. En elprishöjning kan påskynda nedläggning av något
företag inom förpackningsglasindustrin och något av de små ma-
nuella bruken kan komma att nedläggas.

Elförbrukningen i cement- och kalkindustrin uppgick 1984 till
332 GWh till en kostnad av 61.5 Mkr. Den icke produktionsrela-
terade förbrukningen var 7 GWh och användes främst för lokal-
uppvärmning och kan följaktligen till stora delar substitueras.

Den produktionsrelaterade eldelen används bl a till mekanisk
bearbetning som brytning, krossning. målning, anrikning. Annan
användning är för tryckluftkompressorer och motorer till trans-
portörer, pumpar och fläktar. Elförbrukningen härför är mycket
svår att effektivisera då man redan i dag använder bästa tillgängli-
ga teknik. Branschen skulle drabbas hårt av ett fördubblat elpris
och vissa anläggningar skulle få läggas ner.

I övrig jord- och stenvaruindustri ingår övrig mineralvaruin-
dustri som innefattar bl a industri för betong och lättbetong samt
mineralull och glasull, tegelindustri samt porslin- och lergodsin-
dustri. Elanvändningen 1984 var 688 GWh till en kostnad av
150,5 Mkr. Icke-produktionsrelaterad elförbrukning utgör ca
20 GWh och är teoretiskt sett lätt att substituera för elpannor
men knappast för värmepumpar. Endast ca 8 GWh bedöms kun-
na elimineras.

Anpassningsmöjligheterna till högre elpriser varierar mycket i
branschen. I mineralullsindustrin kan en återgång till oljeanvänd-
ning ske för smältprocessen som användes före den första oljekri-
sen. Erfarenheterna av el för smältning visar dock att el är effekti-
vare, lättare att reglera samt ger mindre miljöproblem. Dessutom
blir en återgång till olja mycket dyr. Som exempel kan nämnas ett
företag med en elförbrukning på 130 GWh varav 70 GWh an-
vänds för smältning till en kostnad av 16 Mkr. En ombyggnad
kräver 200 Mkr. Vid en fördubbling av elpriset beräknas bespa-
ringen uppgå till maximalt 15 Mkr, d v s en återbetalningstid på
13 år, vilket gör investeringen tveksam. Ett alternativ är att starta
egen elproduktion på olja eller gas.

För mineralullsproduktion är substitutions- och besparingspo-
tentialen mycket liten.

Även inom tegelindustrin är substitutions- och besparingspo-
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tentialen mycket liten då elanvändningen är knuten till motor-
drift. Detsamma gäller också porslinsindustrin.

En konsekvens av ett fördubblat elpris är att flera industrier
får lönsamhetsproblem. Flera företag arbetar i konkurrens med
utländska tillverkare och man har små möjligheter att överföra
elprishöjningen till produkterna. Man måste enligt konsultstudi-
en räkna med utslagning av vissa enheter.

Verkstäder
Elförbrukningen 1984 uppgick till 5,7 TWh varav 680 GWh ut-

gjorde el för lokaluppvärmning medelst elpannor, värmepumpar
eller direktel. varmvattenberedning, komfortkyla m m. Stora de-
lar av den elanvändningen är enkel att substituera. Elpannor er-
sätts av bränsleeldade pannor och direktverkande elvärme med
vattenburen värme.

Den produktionsrelaterade elanvändningen uppgår till f n till
ca 5 TWh och används för belysning, fläktmotorer, mekanisk be-
arbetning, tryckluft och motorer för processer. Minskad elför-
brukning genom substitution bedöms vara omöjlig. Sparpotenti-
alen genom ökad effektivisering uppskattas till 0,3-0,4 TWh.

Allmänt för hela verkstadsindustrin gäller att en fördubbling
av elpriset inte får några allvarliga konsekvenser då elkostnaden
genomsnittligt utgör en mycket liten del av saluvärdet. Detta
hindrar dock inte att vissa industriföretag drabbas hårt och att
elintensiva grenar kan komma att läggas ner.

Sammanfattning och kommentarer
Industrins elförbrukning 1984 var 44,2 TWh. ÅF har bedömt

att den produktionsrelaterade delen utgjorde 41,5 TWh och den
icke-produktionsrelaterade 2,7 TWh. Av den till produktionen
icke relaterade elförbrukningen utgör massa- och pappersindust-
rins elpannekraft drygt 40 % eller 1,1 TWh. Återstående del av
den produktionsoberoende elförbrukningen avser huvudsakligen
lokaluppvärmning via elpanna, värmepump eller direktel. Denna
del är tekniskt sett lätt att substituera men ofta till stora kostna-
der. De höga kostnaderna hänger samman med att elalternativet
ofta valts av lokala förhållanden där alternativ uppvärmningsform
kräver lång och besvärlig rördragning. Användningen av värme-
pumpar kommer att fortsätta även vid dubbelt elpris.

Möjligheterna för effektivisering/substitution av den produk-
tionsrelaterade elanvändningen är svåra att kvantifiera. De häng-
er samman med den befintliga utrustningens modernitet, återstå-
ende tekniska livslängd och alternativutrustningens investerings-
kostnad. Exempel finns på produktionsmetoder där betydande
elbesparingar kan göras men där investeringskostnaden är så hög
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^Perspektiv på energi.
Om möjligheter och
osäkerheter inför ener-
giomställningen, Johans-
son T B och Steen P, Li-
ber förlag 1985.

att investeringen inte görs förrän den gamla utrustningen är ut-
tjänt. ÅF ger en grov uppskattning av potentialen för substitution
och eleffektivisering som ligger på 2,7-3,5 TWh per år.

Möjligheten att minska elförbrukningen genom ändrad pro-
duktmix har av ÅF bedömts som mycket liten.

För de starkt elkrävande produkterna gäller i många fall att fö-
retagen befarar total nedläggning av den inhemska produktionen.
Svårigheterna att bedöma nedläggningar till följd av högre elpri-
ser är störst i mellanskiktet av företag, d v s företag med relativt
stort men inte extremt elberoende. Uppskattningsvis kan enligt
ÅF-studien en elförbrukning om 7-9 TWh komma att försvinna
till följd av förtida företagsnedläggningar vid tidigareläggning av
kärnkraftsavvecklingen. Av enskilda branscher räknar man för
järn- och stålindustrin med en minskning av produktionen mot-
svarande 1,5 TWh. Produktionen av ferrolegeringar försvinner
vilket betyder 1 TWh i 1984 års produktion och att Swede Chro-
mes ännu ej i drift tagna anläggning kommer att läggas ner till
1997. Inom den kemiska basindustrin försvinner 1 å 2 TWh och
inom metallverken bedöms produktionen av aluminium, koppar
och bly upphöra vilket betyder ca 1,75 TWh. Till detta kommer
bl a nedläggningar av gruvor och produktion inom massa- och
pappersindustrin. På dessa punkter är dock konsultstudiens upp-
gifter mer svävande.

Mot bakgrund av konsultstudien har verket tillfrågat STU
(styrelsen för teknisk utveckling) om dess syn på möjligheterna
att effektivisera elanvändningen inom industrin, främst massa-
och pappersindustrin och järn- och stålindustrin.

Enligt STU kan den tekniska utvecklingen som pågår ge förut-
sättningar att minska den specifika elförbrukningen inom massa-
och pappersindustrin med 30-50 % i enskilda processer och appa-
rater. Hur snabbt införandet av sådan energieffektiv teknik kan
ske har inte STU kunnat bedöma. Takten i eleffektiviseringen be-
ror bl a på investeringsutvecklingen. En ökad tillverkning av pap-
per och mekanisk massa kräver emellertid högre andel elkraft i
tillverkningen. Detta kommer att reducera effekterna av ny elef-
fektiv teknik.

Beträffande järn- och stålindustrin sammanfaller STUs be-
dömning med konsultrapportens, d v s att möjligheterna att ef-
fektivisera elanvändningen är begränsade då inga större nyinves-
teringar förutses.

Det kan också vara av intresse att jämföra konsultstudiens och
STUs bedömningar med de branschbedömningar som finns i Per-
spektiv på energi. I tabell 5.10 återges därför den specifika elför-
brukningen i olika branscher 1980 enligt Perspektiv på energi och
den specifika elförbrukningen i den bästa decilen 1980. Bästa de-
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cilen är de tio procent av företagen i respektive bransch som har
högst förädlingsvärde per sysselsatt. Elförbrukningen i den bästa
decilen skulle enligt författarna till Perspektiv på energi kunna an-
vändas för framtidsbedömningar av möjligheterna att effektivise-
ra elanvändningen inom olika branscher. I tabellen har vi också
lagt till siffror för den specifika förbrukningen 1985.

Som framgår av tabellen steg den specifika elförbrukningen
mellan 1980 och 1985 inom industrin totalt och t ex inom massa-
och pappersindustrin. Bästa decilen för hela industrin ligger 23 %
under värdet för 1980 och 30 % under värdet för 1985. För massa-
och pappersindustrin är motsvarande värden 35 % respektive
43 %. Det vill säga bästa decilskattningen av möjliga eleffektivi-
serigar inom massa- och pappersindustrin ser ut att falla ungefär
inom ramarna för STUs bedömningar. ÅFs uppgifter är inte utt-
ryckta i termer av specifik förbrukning men med 2 % årlig pro-
duktionstillväxt ger deras bedömningar en sänkning av den speci-
fika elförbrukningen från 1984 med ca 10 % utan kärnkraftsav-
veckling och med ca 30 % med kärnkraftsaweckling till 1997.

För järn- och stålindustrin förefaller bedömningarna vara mer

Tabell 5.10 Specifik elanvändning 1980 och 1986, kWh per krona
produktionsvärde i 1980 års priser

2
31
32
33

341
342
351
352
356
353
355

36
371
372
38

3841
381
382
383
384
385
39

1 Källa
2 Källa

Gruvor
Livsmedelsindustri
Textilindustri
Trävaruindustri
Massa- och pappersindustri
Grafisk industri
Kemikalie m m
Annan kemi
Plast varu industri
Raffinaderier
Gummivaruindustri
Jord- och stenindustri
Järn- och stålverk 1
Metallverk |
Verkstäder exkl varv
Varv
Metallvaruindustri
Maskinindustri
Elektroindustri
Transportmedelsindustri
Instrumentindustri
Annan industri

Hela industrin

Perspektiv på energi
SCB

1980'

0.553
0.038
0.040
0.063
0.459
0,027
0.225

0,086
0.018
0.072
0,152

0,276

—
0,040
0,055
0,040
0,037
0,033
0.021
0.030

0.120

1985-

0,463
0.045
0,045
0.073
0.520
0,020

0,209

0.086
0,176
0,294 1
0.306 f
0,042

0,132

1980
bästa decil

0,137
0.035
0.030
0.056
0.297
0.020
0.477

0.082
0,018
0,034
0.273

0,142

—
0,018
0.026
0.016
0.017
0.028
0.009
0.034

0,093
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divergerande, men mindre jämförbara. I Perspektiv på energi
finns det en skillnad på 50 rc mellan bästa decil och 1980 års värde
men här inbegrips inte bara järn- och stålindustrin utan även me-
tallverken. Med de företagsnedläggningar inom ferrolegeringar.
aluminium, koppar- och blytillverkning som ÅF antyder är det
dock möjligt att man utifrån deras bedömningar åtminstone vid
en kärnkraftsavveckling kommer ner i åtgångstal liknande dem i
Perspektiv på energi.

7MARKAL-modellen
arbetar för närvarande
med 5-års intervall var-
för siffran för 1995 an-
ges här.
8Den energiintensiva in-
dustrin består av gru-
vor, massa- och pappers-
industri, kemisk basin-
dustri, byggnadsmateri-
al och metallindustri.

5.2.6 Verkets bedömningar för 1997 och
2010

I verkets prognosarbete har även de tidigare nämnda MAR-
KAL- och FFE-modellerna utnyttjats för bedömningen av indust-
rins utveckling och energianvändning. MARKAL-modellen
kompletterar ÅF-studien vad avser utvecklingen av substituerbar
och icke substituerbar elenergi. FFE-modellen är viktig därför att
den belyser strukturförändringar inom industrin till följd av högre
elpriser.

I MARKAL-modellen är energianvändningen i industrin upp-
delad på fem branscher. Energianvändningen baseras på bedöm-
ningar av produktionsutveckling inklusive strukturförändringar
och energieffektivitetsutveckling (åtgångstal).

Vad avser energin, så är den uppdelad i 1) icke-substituerbar
elenergi, 2) substituerbar processvärme och 3) vissa övriga ener-
gibärare. Den substituerbara delen av elenergin uppskattas av
MARKAL till 4,5 TWh 1995 i referensalternativet7. Den icke-
substituerbara elenergin är uppskattad till 51 TWh. Tillsammans
med den substituerbara delen uppgår således elanvändningen till
55,5 TWh. Vid en tidigareläggning av kärnkraftsavvecklingen
försvinner i modellen den substituerbara elenergin, vilket ger en
elanvändning på 51 TWh.

FFE-modellen är en flersektors jämviktsmodell som visar ef-
fekterna på industrin av de anpassningar som högre elpriser utlö-
ser inom olika delar av ekonomin. Referensalternativet 1997 jäm-
förs med alternativet med tidigareläggning 1997. Resultaten från
FFE-modellen för industrin visas i tabell 5.11. För enkelhetens
skull har vi delat in industrin i elintensiv respektive övrig
industri.8

I tabellen visas modellresultaten som skillnaden i form av in-
dex mellan referensalternativet 1997 och alternativet med avveck-
ling 1997. Av modellens resultat framgår att de elprishöjningar
som verket räknat fram i fallet med en tidigareläggning av kärn-
kraftsavvecklingen i stort sett inte påverkar industrins totala pro-
duktion och sysselsättning. Vissa negativa effekter noteras inom
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Tabell 5.11 Modellresultat vid tidigareanläggning av kärnkraftsav-
vecklingen 1997. (Referensalternativ 100)

Elintensiv industri
Övrig industri

Totalt för industrin
Totalt för landet

Brutto-
produktion

98.0
HX1.3

99,8
99.5

El-
användning

70.0
76.4

76.1
77.7

Svssci-
sattning

98.8
100.5

100.2
100.0

gruppen elintensiva branscher, i vilken produktionen sjunker
med drygt 2 7c. För den övriga industrin ökar produktionen med
1 c'(. Liknande tendenser noteras även på sysselsättningssidan
där sysselsättningen inom de elintensiva branscherna minskar
med 1 Ve. Större skillnader märks däremot i elanvändningen.
Inom de elintensiva branscherna beräknas elanvändningen sjun-
ka med 25 rrc jämfört med referensalternativet. För den övriga
industrin blir nedgången ca 22 ck, vilket är något lägre än för in-
dustrin totalt.

I absoluta tal innebär modellens resultat att elanvändningen,
som i referensalternativet beräknas uppgå till 56 TWh. sjunker
till 42 TWh vid avveckling på 10 år. Inom de elintensiva bran-
scherna sjunker då elanvändningen med drygt 9 TWh.

De höga elpriserna väntas dels förstärka dels påskynda indust-
rins redan pågående strukturomvandling i fallet med tidigare av-
veckling.

Verket har. som redan framgått av tabell 5.6, bedömt att in-
dustrins elanvändning i referensalternativet kan komma att ligga
på 56 TWh och med en kärnkraftsavveckling till 1997 på 45 TWh.
Dessa resultat ligger i linje med modellresultaten ocn våra anta-
ganden om förändrad strukturinriktning vid en kärnkraftsavveck-
ling till 1997 (se tabell 5.5) överensstämmer också i stort med
FFE-modellens resultat.

Vi ska nu närmast redovisa vad denna utveckling innebär för
de enskilda branscherna. En översiktlig bild ges i tabell 5.12. där
den specifika elanvändningen och dess årliga procentuella föränd-
ring i olika branscher visas

Massa- och pappersindustrins produktion beräknas öka med
drygt 2% per år till 1997 och därefter i något långsammare takt.

Beträffande branschens elanvändning har det visat sig att elåt-
gången har kunnat sänkas i papperstillverkningen och för avsalu-
massa medan den har stigit för den mekaniska massan. Detta har
resulterat i stigande elåtgångstal. Denna trend väntas fortsätta
fram till början av 1990-talet och först därefter räknar vi med att
besparingsåtgärderna ska kunna slå igenom. Till 1997 räknar vi
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Tabell 5.12 Industrins specifika elanvändning. Index 1980=100. Årlig procentuell förändring

Gruvindustri
Livsmedelsindustri
Tekoindustri
Trävaruindustri
Massa- och pappersindustri
Grafisk industri
Gummivaruindustri
Kemisk industri
Jord- och stenindustri
Järn- och stålindustri
Ickejärnmetallverk
Verkstadsindustri (exkl varv)

Totalt

Referensalternativ

1985

99
125
129
124
112
111
128
103
123
106
108
102

109

1997

94
111
143
110
97

106
119
84

112
99

102
98

93

Avveckling

2010

81
89

UK)
76
72
78
90
59
87
85
77
63

64

1997

83
100
120
86
87
94

104
75
93
90
49
76

77

Årlig procentuell förändring
Referensalternativ

1980-1985

-0,2
4,6
5,2
4,4
2,3
2,1
5,1
0,7
4,2
1,1
1,5
0,5

1,8

Avveckling
1997

1985-1997 1997-2010

-0.4
-1.0

0,9
-1,0
-1,2
-0.4
-0.6
-1,7
-0.8
-0,5
-0,4
-0,4

-1,4

-1,1
-1.7
-2.7
-2.8
-2.2
-2.3
-2.1
-2.6
-1.9
-1.2
-2,1
-3.3

"> K
—*• , o

1985-1997

-1.4
-1.8
-0.6
-2.9
-2.1
-1.3
-1.7
-2,7
-2,3
-1,3
-6,3
-"> S

-2,9



således med sänkt specifik elanvändning med totalt 8 9c A absolu-
ta tal innebär det att elanvändningen inom branschen stiger till
19 TWh, vilket är en ökning med 2 TWh frän dagens nivå. Bran-
schens totala energiförbrukning 1997 uppgår till ca 65 TWh vilket
är 5 TWh högre än 1985.

Beträffande utvecklingen till 2010 räknar vi med en fortsatt
produktionstillväxt med ca 2 c/c per år. De stigande elpriserna i
samband med kärnkraftsavvecklingen gör att vi antagit att man i
vissa processdelar återgår till oljeeldning för att täcka värmebeho-
vet. Detsamma gäller även fastbränsleeldning.

När det gäller elanvändningen totalt och utvecklingen av den
specifika elanvändningen räknar vi med att ny teknik ska få sitt
genomslag till 2010. Man är ense om att genomgripande teknik-
förändringar tar mer än 10 år från laboratoriet till kommersiell
etablering.

Laboratorieförsök och tillhörande verksamhet pägär vad be-
träffar defibrering och fiberbearbetning i raffinörer. Det andra
elkrävande momentet i massaframställningen är målning. Pä
25 års sikt kan teknikutvecklingen och teknikspridning väntas
leda till en sänkning av den specifika elanvändningen även för
denna process. Ny teknik som i dag är tillgänglig medför enklare
processlösningar och mindre pumpbehov. Tekniken har dock in-
stallerats i mycket begränsad omfattning men kan vara tänkbar i
kommande nyanläggningar. Till 2010 kan mycket avgörande änd-
ringar hinna fram såväl vad avser tekniken som produktsamman-
sättningen inom branschen. Nya produkter och processer kan
komma i fråga; det har erfarenheter sedan tidigare visat. I förelig-
gande bedömning har vi räknat med att branschens elanvändning
år 2010 kan väntas uppgå till ca 18 TWh. Det innebär att vi antar
att den specifika elanvändningen ska kunna minska även i fort-
sättningen med uppemot 36% jämfört med dagens nivå.

Vid en förtida kärnkraftsavveckling till 1997 har vi räknat med
endast en smärre avmattning i produktionen vad avser de mest
elpriskänsliga massa- och papperssorterna. Den svenska massa-
och pappersindustrin är en mycket väl strukturerad bransch etab-
lerad i flera konkurrentländer och med stor integration över pro-
cesslinjen. Företagskonsolideringar har gjort att branschen är väl
samlad och kan möta konjunktursvängningar med bibehållna
marknadsandelar. För branschen som helhet är dessutom möjlig-
heterna till vidareförädling, differentiering pä högt förädlade och
av marknaden efterfrågande produkter mycket stora. Branschens
orientering mot mindre priskänsliga produkter ökar förutsätt-
ningarna för att bättre klara av effekterna av elprishöjningarna
på de mest elintensiva produkterna, tidningspapper och mekanisk
massa.
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En tidigareläggning av kärnkraftsavvecklingen kan inte väntas
resultera i någon nämnvärd nedgång i den totala produktionen
inom massa- och pappersindustrin, mätt i produktions- och föräd-
lingsvärden. Den sammantagna effekten av produktionsavmatt-
ning och ändrad produktionsinriktning jämfört med referensfallet
1997 och de extra ansträngningar för att dra ner elanvändningen
som i vilket fall som helst måste komma till stånd, gör att vi bedö-
mer att branschens specifika elanvändning kommer att kunna
dras ner med drygt 2 c/c per år. Totalt är det en minskning med
20 c/c. från 1985 års nivå. I absoluta tal innebär detta att elanvänd-
ningen väntas uppgå till ca 16 TWh i fallet med avveckling till
1997.

För järn- och stålindustrin räknar verket med produktionsök-
ningar på 1,4 %• per år till 1997 och något lägre än 1 % per år till
2010. Även i fallet med avveckling på 10 år räknar verket med
vissa produktionsökningar. Vad avser energianvändningen har
branschen begränsat oljeförbrukningen med 68 % sedan 1970
samtidigt som den specifika elanvändningn minskat. Denna ut-
veckling har varit ekonomiskt-tekniskt betingad. Trenden kan
väntas bestå in på 1990-talet. Branschens elanvändning har vari-
erat mellan 5 och 6 TWh beroende huvudsakligen på variationer-
na i produktionsvolymen. Elanvändningen anses redan nu vara
effektiv. Man kan ändå räkna med fortsatta elbesparingars vinster
i framtiden. Tänkbara förbättringar kan åstadkommas genom
översyn av företagens utrustningsbehov och dess val vid byte.
Rätta motorstorlekar och uppmärksamhet på motorernas verk-
ningsgrader kan betyda lägre förluster. Ledskenereglering för
fläktmotorer kan vara ett mer ekonomiskt alternativ till varvtals-
regleringen.

Sammantaget räknar vi med fortsatt minskning av den specifi-
ka elanvändningen vilket innebär att järn- och stålverkens samt
ferrolegenngarnas totala elanvändning 1997 uppgår till lite drygt
6 TWh, d v s en ökning med knappt 1 TWh jämfört med dagens
elanvändning. En produktbaserad prognos har också gjorts. Den
senare prognosen baseras på produktionskedjan: sinter
4,8 Mton. råjärn 2,8 Mton. råstål 5,5 Mton och handelsfärdiga
produkter 4,8 Mton inklusive ämnen. Av den totala produktio-
nen antas en tredjedel utgöras av specialstål. Allt handelsstäl an-
tas stränggjutas. Med viss effektivisering av processerna ger den-
na ansats samma resultat som ovan.

Till år 2010 räknar vi med att utvecklingen fortsätter utan någ-
ra dramatiska förändringar vad beträffar den specifika elanvänd-
ningen. Såväl olje- som fastbränsleanvändningen ökar dock något
medan elanvändningen minskar i lite snabbare takt än tidigare.
Det innebär att den totala energianvändningen beräknas till ca
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23 TWh fördelad på drygt 4 TWh olja, ca 13 TWh kol- och koks
och 6 TWh el.

I fallet med avveckling på 10 år väntas inte några väsentliga
förbättringar kunna slå igenom på elanvändningssidan. Den för-
ändrade prisbilden kan dock resultera i att man ersätter el med
andra bränslen samtidigt som eleftektiviseringsåtgärderna enligt
ovan blir relativt mera lönsamma och vidtas i större utsträckning.

I järn- och stålindustrin ingår även delbranschen ferrolegering-
ar. Branschen är i sig mycket elintensiv och dess totala elanvänd-
ning uppgå till 1 TWh varav drygt 90 % utgörs av processel för
smältning. Vid en kärnkraftsavveckling til! 1997 förändras bran-
schens kostnadsläge drastiskt och produktionen i branschen kan
komma att drabbas. Elkostnaden i branschen svarar för \17c av
branschens saluvärde. Själva branschen och dess företag, såväl de
verksamma som de planerade, ger ett bra exempel på samarbete
mellan industri och samhälle. Branschens spillvärme levereras till
dels näraliggande industrier dels fjärrvärmenät. För anläggning-
arna inom denna delbransch kan spillvärmeleveranserna till and-
ra användare komma upp till mellan 80-90 % av branschens elan-
vändning. Som ett exempel kan nämnas att i det planerade ferro-
legeringsverket i Malmö räknar man med en årlig elanvändning
på 450 GWh, medan leveranserna till Malmö Energiverk uppgår
till 400 GWh årligen. Det innebär att branschens energikostnad
reduceras. Med hänsyn till de kraftigt höjda elpriserna har vi ändå
räknat med lägre produktion och eventuellt nedläggning/ej ut-
byggnad i denna delbransch.

Detta i kombination med den minskade specifika elanvänd-
ningen för järn- och stålindustrin inklusive ferrolegeringar leder
till att elanvändningen totalt beräknas uppgå till lite drygt 5 TWh
som är i stort sett detsamma som dagens elanvändning.

För branschen icke-järn metallverk väntar vi en fortsatt ökad
produktion till 1997 med 1,6 % per år och en viss avmattning till
år 2010. Metallverkens oljeanvändning utgör endast 20 c/r av dess
totala energianvändning medan drygt 60 % utgörs av elenergi.
Elenergin används i elektrolysprocessen vid aluminiumframställ-
ning och har således inga andra alternativ. Vad beträffar metall-
verkens oljeanvändning räknar vi med en fortsatt effektivisering
som i absoluta tal innebär att oljeanvändningen ligger pä 800 till
900 GWh för respektive 1997 och 2010.

Vad avser elanvändningen och med hänsyn till dess betydelse
i produktionen räknar vi med måttliga förbättringar i effektivite-
ten i samband med elektrolysprocessen. Det vi däremot räknar
med i samband med de stigande elpriserna vid tidpunkten för
kärnkraftsavvecklingen är större andelar omsmält aluminium i
produktionen. För hela branschen räknar vi med att produktions-
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van kan bibehållas eller t o m öka något utan att elanvändningen
stiger nämnvärt. Vid avveckling på 10 år har vi räknat med ned-
gång i produktionen av elektrolysframställd aluminium och ökan-
de andelar omsmältning i produktionen. Den ändrade produkt-
mixen bidrar till att branschens elanvändning, både absolut och
specifik, halveras. Vi räknar således med att branschens elan-
vändning hålls konstant på 1985 års till 1997 d v s 2.6 TWh och
därefter sjunker något till 2010. Vid avveckling till 1997 beräknas
elanvändningen uppgå till 1,2 TWh.

Den kemiska industrin är en mycket heterogen bransch med
en spännvidd från de mest okvalificerade bulkvaror till de mest
högkvalitativa prestationskemikalier och läkemedel. Den mest
intressanta delbranschen i energisammanhang är den kemiska
basindustrin (SNI 351) i vilken ingår några av de mest elintensiva
produkterna och produktionsprocesserna. Inom denna del-
bransch är det fyra processer som svarar för den stora andelen el
i produktionen, nämligen klor-alkalitillverkningen, kloraltill-
verkningen, kiselframställningen och framställningen av kalcium-
karbid. Alla dessa produkter är mestadels bulkvaror som används
som insatsvaror i andra branscher: klor-alkali och klorat i massin-
dustrin, kisel i olika legeringar och kalciumkarbid vid framställ-
ning av acetylen för svetsning i den tunga verkstadsindustrin samt
som desoxidationsmedel i stålsmältningen.

Av delbranschens elanvändning på 4,8 TWh 1984 beräknas ca
65 c/c elier drygt 3 TWh utgöra processel. Av det beräknas drygt
70 c/c eller drygt 2 TWh åtgå i elektrolysprocesser. Det betyder
att branschen är mycket elberoende med ringa möjligheter till al-
ternativa energislag.

I denna prognos har branschen behandlats som en helhet och
omfattar SNI 351, 352 och 356. Aggregeringen innebär att even-
tuella förändringar i branschens struktur med varierande produk-
tionsandelar för de olika delbranscherna och effekten på energi-
användningen, behandlas implicit i våra antaganden.

Enligt verkets bedömning väntas den kemiska industrin även
fortsättningsvis expandera i ungefär samma takt som under 1970-
talet. Vi räknar således med att branschaggregatets tillväxttakt
blir drygt 4 % per år till 1997 och 3,5 % per år till 2010. En något
långsammare tillväxttakt än branschgenomsnittets vä.itas för den
energitunga delbranschen baskemin medan de övriga delbran-
scherna växer något snabbare.

Bedömningen av utvecklingen av den specifika energianvänd-
ningen är att såväl för olja som el sjunker den medan den för fasta
bränslen blir i stort sett oförändrad. Det beror mestadels på att
vi har räknat med att vissa produktmixförändringar inträffar med
förskjutningar mot mindre elkrävande produkter. Vi bedömer
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dessutom att energieffektiviseringen fortsätter och att de fasta
bränslena får ett något ökad utrymme i absoluta tal. För hela
branschen är den sammantagna bedömningen att oljeanvänd-
ningen 1997 blir knappt 3 TWh medan elanvändningen ökar med
2 TWh från 1985 års nivå till 8 TWh. Användningen av fasta
bränslen ökar till sammanlagt 1 TWh beroende på ökad använd-
ning av kol och inhemska bränslen.

Till år 2010 fortsätter branschens expansion, med tonvikt på de
mindre energikrävande produkterna. De antagna elprishöjning-
arna gör att flera av de elkrävande kemikaliernas utveckling kan
komma att minska mer eller mindre kraftigt beroende på mar-
knadssituationen.

Klor-alkali tillverkas vid 6 anläggningar och är i sin oförädlade
form inte utsatt för utländsk konkurrens p g a höga transport-
kostnader. Avsättningmöjligheterna har under de senaste åren
successivt minskat då bl a massaindustrin övergår till andra blek-
ningsmetoder. Massaindustrins efterfrågan på klor är framdeles
avgörande för branschens fortsatta utveckling. Hö£,re elpriser kan
resultera i att massaindustrin begränsar kloranvändningen till en-
bart det som inte går att ersätta med andra blekmedel. För hela
klorproduktionen kan de minskande avsättningsmöjligheterna
resultera i nedgång, dock ej total nedläggning av produktionen.

För klorat är situationen en annan. Nära hälften av produktio-
nen, som är förlagd till 4 anläggningar, exporteras. Det innebär
att kraftiga elprishöjningar försämrar en rådande konkurrensför-
del gentemot länder som Finland, Frankrike och Österrike.

Kiseltillverkning sker i en enda anläggning och upp till 90 c/c
av produktionen exponeras. Dess höga specifika elanvändning på
ca 14 000 kWh/ton gör att produkten är mycket känslig för elpris-
höjningar. Då den internationella konkurrensen är mycket hård
kan stigande elpriser leda till kraftigt försämrat konkurrensläge,
med minskad produktion som följd, kanske t o m nedläggning.

Även kalciumkarbid produceras vid en anläggning. Produktio-
nen har successivt minskat p g a sjunkande efterfrågan från såväl
den kemiska industrin som varvsindustrin. Kraftiga elprishöjning-
ar kan leda till att den inhemska karbidtillverkningen läggs ner
och den kvarvarande efterfrågan tillgodoses med import.

För branschen i dess helhet har vi räknat med att specifika
elanvändningen sjunker med knappt 2 % per år till 1997 och där-
efter med ca 2,5 % per år till 2010. I fallet med avveckling på 10
år räknar vi dock med en kraftigare sänkning av den specifika
elanvändningen med ca 3 % per år. Vi räknar med att vissa ned-
läggningar kan inträffa för de mest utsatta delbranscherna och
produktionsprocesserna.

För branschen som helhet räknar vi med att elanvändningen
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ökar med ca 2 TWh fram till 1997 och därefter med ytterligare
1 TWh till 2010, til! totalt 9 TWh. Vid en förtida kärnkraftsav-
veckling räknar vi med att elanvändningen ska begränsa sig till
6,5 TWh i stället. Jämfört med referensalternativet 1997 är det
en nedgång på knappt 2 TWh till vilken nedläggning men även
effektivisering har bidragit.

Verkstadsindustrin hör inte till de mest elintensiva branscher
när det gäller energianvändningen per producerad enhet. Bran-
schens produktion är dock av sådan omfattning att energianvänd-
ningen i absoluta tal svarar för 9 % av industrins totala energian-
vändning.

I våra bedömningar över branschens framtida utveckling har vi
räknat med att verkstadsindustrin (exklusive varvsindustrin) jäm-
te den kemiska industrin ska växa snabbare än andra industri-
branscher. Vi räknar således med en årlig procentuell utveckling
på 3,9 % till 1997 som även fortsätter till 2010. Det innebär att
den totala produktionen blir ca 60 % respektive 160 c/c högre än
1985 års nivå.

De mest energitunga processerna inom branschen omfattar:
ytbehandling, plastisk behandling, värmebehandling, hopfog-
ning, skärande bearbetning. Av elanvändningen går ca 45 c/c åt
till processvärme. Dessutom åtgår en stor del av energianvänd-
ningen till lokalvärme och belysning. När det gäller lokalupp-
värmning finns det mycket stora skillnader i användningen bero-
ende på verksamhetstyp. För att belysa denna skillnad kan vi
nämna att t ex ett värmebehandlingsföretag kan använda endast
spillvärme för hela sitt lokalvärmebehov medan för en vanlig me-
kanisk verkstad 75 % av den totala energianvändningen går till
lokaluppvärmning.

Verkstadsindustrins lokaler omfattar stora volymer som behö-
ver värmas. Miljökraven gör att rätt mycket energi också används
för ventilation. Här har man möjligheter till effektiviseringar ge-
nom nya ventilationstekniker som reglerar luftströmmarna och
ventilationsområdena med återanvändning av utnyttjad luft m m.
Man räknar med att det finns rätt mycket kvar att göra. Som ex-
empel kan nämnas att i lokaler för ytbehandling kan man inkapsla
ytbehandlingsarean så att den förorenade luften sugs ut och inte
behöver spridas över hela lokalen, samtidigt som ny luft regleras
in. I lokaler med högt till tak samlas den varma luften högst upp
och föroreningarna cirkulerar på arbetsarean. Genom installation
av lågimpulsdon kan man tillföra frisk luft på låg nivå 1,5-2,5 m
och bilda en ren sval zon där personalen håller till. Samtidigt bil-
das en dimridå högre upp mot taket med den varma förorenade
luften. Ur denna dimridå kan man dessutom återvinna värme.

En annan viktig energisparåtgärd som är möjlig inom verk-
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stadsindustrins små och medelstora företag är systemlösningar
samt drift- och underhåll. Det är inte tillräckligt att installera
energisnåla komponenter utan total översyn och optimering av
systemet är av stor betydelse. Efter installation och optimering är
det dock minst lika viktigt att inte försumma drift och underhåll
av den installerade utrustningen.

Den andra relativt stora posten i verkstadsindustrins elanvänd-
ning är lokalernas belysning. För delbranscherna beräknas elbe-
lysningen svara för mellan 25-30 c/'c av deras totala elförbrukning.
Besparing av el till belysning kan åstadkommas på olika sätt bero-
ende på lokaltyp och belysningsändamål. För kontor och lokaler
med relativt högt till tak (upp till 5 m) kan nyvarande standardlys-
rör ersättas med rör av lågenergityp. Går man dessutom över till
3-bandsrör får man ca 20 % högre belysningseffekt (lumental)
jämfört med standardrör. Med lågenergirör kan man slopa ett rör
i 4-bandsarmaturer och på så sätt spara in 25 c/c av elförbrukning-
en till samma rörkostnad. Förlusterna i dessa rör ligger på ca
10 % och kan elimineras med hjälp av elektronik men kostnaden
är än så länge hög.

I lokaler med högsta takhöjd och krav på god färgåtergivning
är kvicksilverlampan vanligt förekommande. I de fall färgåtergiv-
ningen inte är av avgörande betydelse kan högtrycksnatriumlam-
por med fördel användas. Vid jämförelse är elförbrukningen
ca 40 % lägre för natriumlampor samtidigt som lumentalet är ca
13 % högre. Priset är dock ca 80 % högre för natrium jämfört
med kvicksilver.

Med hänsyn till ovanstående energisparåtgärder har vi antagit
att den specifika energiförbrukningen för branschen i dess helhet
kan komma att minska med 20 % till 1997 och därefter med ytter-
ligare 13 %. Den specifika elanvändningen väntas inte sjunka
nämnvärt i referensalternativet till 1997, ca 5 c/c.

I absoluta tal innebär dessa antaganden att verkstadsindustrins
totala energianvändning 1997 beräknas uppgå till 17 TWh varav
6 TWh olja, ca 3 TWh fasta bränslen och fjärrvärme och 8 TWh
el. Jämfört med 1985 ökar elanvändningen med totalt 3 TWh el-
ler 50 %, att jämföras med produktionsökningen på ca 60 % för
samma period.

Till 2010 räknar vi med allt större utrymme för oljeeldning, to-
talt 9 TWh, i vilken även naturgasanvändningen ingår, ökningar
i användningen av fasta bränslen och fjärrvärme till uppemot
5 TWh och en ökning av den totala elanvändningen till 9 TWh.
Jämfört med 1985 års förbrukning är det en total ökning med
60 %, samtidigt har produktionen ökat med 160 CA.

Vid en tidigareläggning av kärnkraftsavvecklingen räknar vi
med att verkstadsindustrin ska kunna bära en del av produktions-
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bortfallet i de branscher som drabbas av elprishöjningarna. Den
ökande produktionen ska kunna tillgodose samhällets ökande ef-
terfrågan tor ersättande och/eller elsnäl utrustning och exportbe-
hov. Branschens energiförbrukning totalt beräknas ligga pä unge-
fär samma totala nivå som i referensalternativet. Inte heller den
specifika energianvändningen sjunker nämnvärt. Det är snarare
en omfördelning mellan energislagen vi räknar med. Övergång till
oljan och ökande fjärrvärmeanvändning samt i någon mån även
användning av fasta bränslen. Vad beträffar den specifika elan-
vändningen räknar vi med att den kan minska med ca 25 c'r i det
fallet, då elbesparingsåtgärderna kan visa sig vara lönsamma även
inom den icke priskänsliga verkstadsindustrin. Det innebär att
elanvändningen i absoluta tal uppgår till 6.5 TWh ar 1997. vilket
är en sänkning med ca 2 TWh jämfört med referensalternativet.

För gruvindustrin har i referensalternativet antagits att pro-
duktionen ökar med ca 1 c/c per år till 1997. och därefter i nägot
långsammare takt till år 2010.1 fallet med avveckling till 1997 vän-
tas produktionen stanna vid 1985 års nivå. För elanvändningen
innebär detta små variationer i referensalternativet. Vid en förti-
da avveckling räknar vi med en sänkning av elanvändningen med
0,4 TWh.

I energiprognosen behandlas livsmedels- samt dryckes- och to-
baksvaruindustrin som en enhetlig bransch. För hela branschen
beräknas elanvändningen uppgå till 2.1 respektive 1.7 TWh i fal-
let med avveckling till 2010. Vid en tidigareläggning av avveck-
lingen räknar vi med att elanvändningen minskar till 1.9 TWh.

För tekoindustrin har antagits att produktionen under hela pe-
rioden fram till år 2010 minskar med 1 c/c per år oavsett om kärn-
kraftsavvecklingen kommer 1997 eller 2010. Branschen har lag el-
förbrukning både absolut och specifikt.

För trävaruindustrin har i referensalternativet antagits att pro-
duktionen 1985-1997 ökar med 1.5 % per år medan en kärn-
kraftsavveckling 1997 sänker ökningstakten till 1 c/c. Från 1985
till 2010 blir den genomsnittliga ökningen något över 1 procent.
Elförbrukningen 1985 var 1,8 TWh och bedöms 2010 uppgå till
1,5 TWh. Elförbrukningen 1997 blir 1.9 med kärnkraft och
1,4 TWh utan kärnkraft.

För jord- och stenvaruindustrin väntas en svag produktionsut-
veckling. För hela perioden från 1985 till 2010 bedöms ökningen
i genomsnitt uppgå till 0.5 % per år, något snabbare under den
första delen än under den andra. Elförbrukningen 1985 uppgick
till 1,3 TWh och väntas 2010 uppgå till ca 1 TWh. År 1997 blir
elförbrukningen 1,2 TWh med kärnkraft och 1,0 utan kärnkraft.

Som framgår av tabell 5.6 väntas inga större förändringar i
elanvändningen inträffa i de övriga branscherna. För gummivaru-
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industrin beror detta på att produktionen väntas bli i stort sett
oförändrad i alla alternativ. För den grafiska industrin räknar vi
med dels effektivisering dels övergång till olja tor bl a uppvärm-
ning av lokalerna. För såväl varvsindustrin som annan tillverk-
ningsindustri är elanvändningens förändringar obetydliga. Småin-
dustrins elanvändning har bedömts öka måttligt under hela peri-
oden.

Verkets prognos över elanvändningens utveckling inom in-
dustrin kan sammanfattas med hjälp av tabell 5.13.

Tabell 5.13 Tillväxt-, struktur- och åtgångstalseffekter 1997 och
2010, TWh

Tillväxt
Struktur
Åtgångstal

Totaleffekt

Elanvändning

1980-1985

4.6
-0.6
3.9

7.9

40 48

Referensalternativet
1985-ll>97 1997-2010

17.0
-4.9
-4.6

7.5

56

20.4
- 3.2
-18.7

- 1.5

54

Avveckling
1985-1997

15.3
- 5.0
-13. 3

- 3.0

45

Som framgår av tabellen återspeglas verkets antaganden om
produktionstillväxten inom industrin i elanvändningens utveck-
ling med kraftigt ökad elefterfrågan. Enbart produktionstillväx-
ten skulle i referensalternativet leda till en ökning av elanvänd-
ningen med 17 TWh till 1997 och därefter med ytterligare
20 TWh till 2010. I fallet med avveckling till 1997 blir tillväxtef-
fekten mindre i enlighet med våra antaganden om något lägre
produktionstillväxt, totalt.

I referensalternativet räknar vi med att strukturförändringen
inom industrin ska leda till att elanvändningen dras ned med
3 TWh till 1997 och därefter med ytterligare 6 TWh till 2010. För-
ändringen i branschstrukturen beräknas svara för ytterligare
2 TWh lägre elanvändning i avvecklingsalternativet till 1997. I
praktiken innebär detta att vi räknar med minskat utrymme för
de elintensiva branscherna till förmän för den elsnåla industrin.
Således räknar vi med att t ex verkstadsindustrins andel i den to-
tala industriproduktionen kan komma att stiga från 37 c/r till nära
50 % (jfr tabell 5.14). Ändringarna i branschsammansattmngen
accentueras något i fallet med avveckling på 10 år.

Slutligen räknar vi med sådana förändringar i den specifika
elanvändningen i båda fallen med kärnkraftsavveckling att elan-
vändningen totalt dras ner mycket kraftigt. I den specifika elan-
vändningen sammanfattas industrins potential att ändra elpro-
duktiviteten.
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Tabell 5.14 Verkstadsindustrins

1980

Verkstadsindustri 32,9
Övriga branscher 67.1

1985

36.6
63.4

produktionsandelar, procent

Referensalternaiivet Avitxkling
1997 2010 1997

42,3
57,7

49,5
50.5

44.1
55.9

I vår bedömning räknar vi med att den specifika elanvändning-
en kan sjunka med 1,4 c/c per år till 1997 och därefter med 2,8 %
årligen till 2010. I alternativet med avveckling på 10 år sjunker
den genomsnittliga specifika elanvändningen med 2,9 % årligen.
I denna utveckling innefattas faktorer såsom substitution, effekti-
visering, produktmixförändringar och i det extrema fallet även
nedläggningar av företag. Av de ca 13 TWh som denna föränd-
ring ger i minskad elanvändning till 1997 bedöms förtida nedlägg-
ningar svara för ca 5 TWh lägre elanvändning. Av återstoden be-
räknas en nedgång på ca 3 TWh kunna åstadkommas genom änd-
ringar inom de elintensiva branschernas produktmix. Effektivise-
ring och substitution bidrar till en sänkning av elanvändningen
med totalt 5 TWh.

I fallet med avveckling till 2010 har vi däremot räknat med att
såväl effektivisering som substitution kan komma att stå för den
övervägande delen av åtgångstalens effekt på 15,4 TWh. Teknik-
utvecklingen leder till ökad effektivisering med uppemot 8 TWh.
Vad gäller substitution räknar vi med en återgång till olja och and-
ra energislag, även förnybara sådana, med uppemot 5 TWh. För
de branscher som vid den tidpunkten inte har hunnit anpassa sig
kan man räkna med nedläggning motsvarande 2-3 TWh.

De branscher som kan drabbas av förtida nedläggningar kan
förväntas vara de som har den högsta andelen elkostnader i de
totala produktionskostnaderna. Dylika branscher, som går att ur-
skilja i industristatistiken, visas i tabell 5.15.

Till dessa kommer aluminiumverken vilkas elkostnadsandel
uppskattas till mellan 15-25 % av saluvärdet, samt de mest elin-

Tabell 5.15 Branscher med höga elkostnadsandelar

SNI

37102
341111

341121
34113
2
341122

Bransch

Ferrolegeringar
Mekanisk halvkemisk
massa
Tidningspapper
Träfibcrplattor
Gruvor
Kraftpapper

Elandel i procent
av saluvärdet

16,6
12,9

11,8
8,0
6,2
6,1

Antal
anställda

8IX)
8(K)

7 200
1 500

10 800
10 3(X)

El
TWh

1.0
0.6

5.0
0.3
2,1
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tensiva kemikalierna klor, klorat m m som utförligt diskuterats
tidigare.

För att dessa branscher ska slås ut av de antagna elprishöjning-
arna krävs att varken teknikförändringar, prisutveckling eller
andra åtgärder kan motverka elprishöjningarna, vilket inte är tro-
ligt för alla ens i fallet med avveckling på 10 år.

Om man t ex kan öka branschens saluvärde (eller minska and-
ra kostnader i motsvarande utsträckning) med 6 eller 8 procent,
allt annat lika. har flera av branscherna kommit över elprishöj-
ningen. Det gäller framförallt gruv- och kraftpappersindustrierna
som tillsammans svarar för 21 000 anställda och 6.1 TWh elener-
gi. Om träfiberplattindustrin kan höja saluvärdet (minska kostna-
derna) på motsvarande sätt med 8 ck, klarar man 1 500 anställda.
För tidningspappersindustrin behöver man lite högre procentuel-
la ökningar för att kompensera sig. Kan man inte åstadkomma
sådana prisökningar (kostnadssänkningar) då är det givetvis inte
hela branschen som behöver läggas ner.

När det gäller ferrolegeringar kan dock situationen framförallt
p g a den internationella konkurrensen leda till nedläggning.

5.2.7 Känslighetsanalys av industrins
elefterfrågan

De alternativ som redovisades ovan beskriver elanvändningens
utveckling i industrin vid två olika tidpunkter för kärnkraftsav-
vecklingen. Denna utveckling kan inte förutses med säkerhet.
Elefterfrågan kan variera beroende på flera olika faktorer.

För att belysa energianvändningens utveckling vid varierande
pris- och volymantaganden har vi försökt uppskatta effekterna av
dels lägre dels högre oljepriser. Dessutom har vi räknat fram ef-
fekten av variationer i produktionsvolymen på elanvändningen.
De sammanfattande beräkningarna visas i tabell 5.16.

Som framgår av tabellen räknar vi med ett intervall på mellan
45-60 TWh för alternativen med avveckling till 2010. För alterna-
tivet med avveckling till 1997 är intervallet 40-50 TWh.

Oljepris variationer
För industrins del kan variationerna i oljepriserna leda till oli-

ka resultat. Lägre oljepris kan innebära att oljeanvändningen
ökar, då konverteringen bort från olja saktar ner och mer olja an-
vänds i kombisystem. I allmänhet väntas dock inte någon genom-
gripande övergång till oljedrift vid lägre oljepriser. Högre oljepri-
ser kan däremot resultera i att oljeanvändningen minskar kraftigt.
Oljeprisvariationerna väntas inte direkt påverka elanvändningen
i någon större utsträckning genom omfattande övergång till olje-
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drift. Detta beror också på oljeprisernas inverkan på elpriset.
Denna inverkan kan ha till effekt att elanvändningen tenderar att
snarare öka vid låga elpriser och vice versa, i referensalternativet
1997.

Oljepriserna påverkar även industrins produktionstillväxt. Vid
lägre oljepriser väntas i allmänhet högre produktionstillväxt vil-
ket i sin tur påverkar industrins efterfrågan på elkraft.

I avvecklingsalternativet kan däremot lägre oljepriser resulte-
ra i en snabbare ökning av oljeanvändningen då man enligt våra
antaganden redan har gått in för att åtminstone till en del ersätta
el med olja. I det fallet är dessutom elpriserna så pass höga och
tillgången på elkraft begränsad så att lägre oljepriser kan väntas
ha endast marginell effekt på själva elpriset.

Med hänsyn till verkets antaganden om den framtida oljepris-
utvecklingen har vi räknat fram variationerna i elefterfrågan. Om
man utgår från att elpriset inte påverkas av oljeprisvariationerna
kommer man fram till en elefterfrågevariation på + 1 TWh i refe-
rensalternativet 1997. Intervallet blir då mellan 55 och 57 TWh. I
fallet med avveckling till 1997 rör det sig mellan 44 och 46 TWh
och till slut i fallet med avveckling till 2010 sträcker sig intervallet
från 52 till 56 TWh.

Tabell 5.16 Osäkerhetsintervall

Referensalternativ Avveckling
1997 1997 2010

Referensalternativ 56 45 54
Låga oljepriser 55 44 52
Höga oljepriser 57 46 56
Prod +/-0.5 %/år 52-59 42-48 46-59

Intervall 50-60 40-50

Produktions variationer
Antagandena om utvecklingen i produktionsvolymen är myc-

ket viktiga för bedömningarna av industrins elanvändning. För att
illustrera denna effekt har vi i en överslagsberäkning låtit produk-
tionstillväxten variera med 0,5 % per år upp och ner jämfört med
våra primära antaganden. Det totala osäkerhetsintervallet blev ca
50-60 TWh 1997 i referensalternativet.

I verkets bedömningar beräknas alternativet med avveckling
på 10 år resultera i lägre produktion, jämfört med referensalter-
nativet, för alla industrins branscher utom verkstadsindustrin
som, p g a den omfattande omställningen som kärnkraftsavveck-
lingen innebär för bl a industrin, kommer att expandera för att
förse resten av industrin med alternativ utrustning och stå för
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ökande exportbehov. Den totala produktionsnedgången har i det
alternativet beräknats till 3 vr. Om produktionen ökar med 2 rA
per år i genomsnitt i stället för 2,4 % beräknas en minskning i
elanvändningen med 3 TWh totalt. Om produktionen växer med
ca 3 c/c i stället för 2,4 % per år ökar elanvändningen med 3 TWh.
Lägger man samman effekterna av oljepris- och produktionsvo-
lymsvariationerna i detta alternativ får man ett intervall för elan-
vändningen som ligger mellan 40-50 TWh.

I det tredje prognosalternativet har vi antagit att kärnkraftsav-
vecklingen inträffar efter sekelsiftet. Elpriset har för industrin vid
den tidpunkten antagits bli 140 9c högre än dagens. En omfattan-
de anpassningsprocess kommer då till stånd för att effektivisera
elanvändningen i industrin. Elanvändningen väntas bli 54 TWh.
I ett sådant tidsperspektiv är osäkerheten mycket stor. Om någon
av förutsättningarna inte uppfylls kan den förväntade elprogno-
sen variera kraftigt. Om man antar att eleffektiviseringen sker
långsammare eller snabbare än beräknat med t ex 0,5 procenten-
heter per år kan elanvändningen variera mellan 4K-61 TWh. Om
elpriserna varierar med 20 % uppåt och nedåt kan elanvändning-
en variera med -I- 3 TWh. Slutligen om produktionsantagandena
får variera och produktionsutveckling i stället för 2.5 c/c per år i
genomsnitt stannar på 2 % per år alternativt ökar till 3 9c per är
kan elanvändningen variera från 46-59 TWh. I tabellen har ett
sammanfattande intervall på 45-60 TWh angetts.

5.2.8 Snabbavveckling till 1989
I detta alternativ hinner inte ny elproduktionskapacitet byggas

ut för att kompensera bortfallet av den kärnkraftsproducerade
elenergin. Totalt behöver elefterf rågan dras ner med
35 å 40 TWh (se vidare kapitel 6). Det är inte rimligt att tänka sig
att inte industrin också måste bidra till denna neddragning. Med
hur mycket?

Även i detta korta tidsperspektiv kan man förvänta sig att en
viss konvertering till andra bränslen samt vissa elbesparingar hin-
ner genomföras även vid mycket kraftiga elprishöjningar, men
omfattningen blir blygsam. Kvalitativt kan man bedöma sparpo-
tentialen till någon enstaka terawattimme och konverteringen till
uppemot 2-3 TWh.

Vill man åstadkomma ytterligare neddragningar av industrins
elanvändning handlar det om nedläggningar av företag. För att
minimera effektivitetsförlusterna bör i första hand de priskänsli-
gaste företagen läggas ner, d v s i tur och ordning efter bristande
lönsamhet vid höga elpriser. I uppställningen nedan anges en dy-
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lik rangordning och den reduktion av elanvändningen i TWh man
skulle åstadkomma om företagen lades ner.

TWh

Aluminiumverk
Ferrolegeringsverk
Klor/alkali, klorat m m
Delar av stålindustrin
Delar av gruvindustrin
Delar av massaindustrin

1.6
1.0
2.3
2.0- 3.0
1.0- 2.0
2.0- 3.0

10.0-13.0

Ett minimum för undanträngning av elanvändningen inom in-
dustrin torde vara 5 å 10 TWh om man ska få någorlunda balans
mellan sektorerna. Detta skulle kräva nedläggningar motsvaran-
de 1-7 TWh.

5.3 Transporter
Transporternas elanvändning är mycket liten, och man kan

därför tycka att sektorn är ointressant när man diskuterar effekter
av olika avvecklingsstrategier för kärnkraften. Transporterna sva-
rar dock för nära hälften av landets förbrukning av oljeprodukter.
Medan oljeanvändningen sjunker i andra delar av ekonomin visar
transportsektorns förbrukning en tendens att öka. Om man av
miljöskäl eller av andra orsaker strävar efter att hålla oljeförbruk-
ningen nere framstår transporterna som något av ett problem-
barn.

Inte minst därför är det av stor vikt att undersöka hur transpor-
ternas energiförbrukning kan tänkas variera i de olika avveck-
lingsalternativen. Skillnaden i utveckling av t ex industriproduk-
tion och privat konsumtion har givits stor inverkan på transport-
sektorn. Det är även viktigt att ta hänsyn till eventuella föränd-
ringar i produktionsstrukturen.

År 1985 förbrukades för inrikes transporter 73 >', TWh, vilket
motsvarar ca 20 % av landets totala energiförbrukning. Den utri-
kes sjöfarten gjorde av med 6,5 TWh.

Transportsektorns energianvändning fördelad på energislag år
1985 och prognoser för åren 1997 och 2010 redovisas i nedanstå-
ende tabell.

Bensinen är den största posten i transportsektorns energiför-
brukning. Till ca 90 % används bensinen av personbilar. Resten
går till lastbilar, bussar och motorredskap. Personbilarna förbru-
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Tabell 5.17 Transportsektorns energianvändning

Bensin
Dieselolja
Eo2-5
Flygbränsle
Gasol
El

Energianvändning totalt

Utrikes sjöfart

Eo 1 Diesel
Eo 2-5

Energianvändning totalt

1000 m1

1000 m3

1000 m3

1000 m3

lOtK) ton
GWh

TWh

HKX1 m 3

KKX) m 3

TWh

1985

5066
1871

170
690

5
2645

73.6

i 28
491

6.6

1997

med kärnkraft

5500
2000

175
830

5
2800

80.1

100
530

6.7

1997
utan kärnkraft

5400
2050

180
830

5
2900

79.9

100
560

7.0

2010
utan kärnkraft

5700
2250
200
800

5
3000

84,5

50
560

6.6

kar ensamma mer än hälften av den energi som går till inrikes
transporter.

Vad som främst bestämmer bensinanvändningen på såväl kort
som lång sikt är bensinpriset och hushållens inkomster. Till dessa
kommer givetvis andra bestämningsfaktorer exempelvis befolk-
ningens tillväxt och lokalisering.

Under början av 1970-talet steg hushållens inkomster med ca
15 %. Efter 1976 har ökningen i realinkomsterna helt stagnerat.
För perioden 1985-97 har vi antagit en årlig ökningstakt på 2,4 c/c
i referensfallet och 2.2 % i avvecklingsfallet. Det rör sig alltså om
betydligt snabbare ökningar i hushållsinkomsterna än under den
senaste femtonårsperioden. För perioden 1997-2010 har vi i refe-
rensfallet antagit en tillväxt i den privata konsumtionen på 1,5 %
per år.

Bensinpriset har under 1986 fallit kraftigt och kommer enligt
prognoserna att realt ligga på ungefär samma nivå som efter första
oljekrisen 1973. Mellan 1986 och 1997 kommer bensinpriset enligt
verkets basprognos att öka med i genomsnitt 0,4 % per år. Till
största delen äger denna ökning rum mellan 1986 och 1988. Under
perioden 1997-2010 väntas priset stiga med 0,5 % per år. Trots
dessa ökningar kommer priset på bensin realt år 2010 att ligga un-
der nivån 1980.

Våra scenarier innebär således en kombination av kraftiga in-
komstökningar och låga och endast långsamt stigande bensinpri-
ser. Detta skulle kunna tänkas resultera i snabbt ökande bensin-
förbrukning. För detta talar det faktum att bensinanvändningen
stigit med nära 10 % under perioden 1976-85 trots stagnerande
hushållsinkomster och stigande bensinpriser. Färska prognoser
gjorda vid VTI (Väg- och trafikinstitutet) för personbilsinnehavet
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fram till år 2010 pekar dock på att antalet bilar kommer att öka i
långsammare takt än under 1970- och början av 1980-talet.

Det som man tidigare betraktade som en stagnation i antalet
bilar under perioden 1976-84 har i en annan undersökning från
VTI visat sig främst vara en fråga om ökat antal avställda bilar.
Om man räknar in även tillfälligt avställda bilar i antalet bilar i
trafik, har vi i själva verket haft en ökning på ca 1 % per år. Un-
der tidigare perioder har ökningen i bilinnehavet varit ännu stör-
re.

Enligt VTI-prognosen kommer ökningen i antal bilar vid stag-
nerande inkomster att vara 0.6 % per år mellan 1984 och 2000 och
0,2 % per år under perioden 2000-2010.

Vid de inkomstökningar som vi har antagit skulle bilinnehavet
öka med 1,1 % per är 1984-2000 och 0.7 % per år 2000-2010.
Detta är också den ökning i bensinanvändningen som vi skulle få
om medelkörsträckor och specifik bränsleförbrukning vore oför-
ändrade.

Tidigare har man ansett att medelkörsträckorna borde sjunka
med ökat tvåbilsinnehav. Men undersökningar som vägverket ge-
nomfört har visat att medelkörsträckorna varit i stort sett kon-
stanta 1960-85. Vi antar i prognosen att medelkörsträckorna fort-
sätter att vara konstanta.

Under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet sjönk den
specifika bensinförbrukningen för nya personbilar med ca 1 %
per år. Under senare år har den minskningen bromsats upp, för-
modligen delvis p g a en förskjutning i försäljningen i riktning
mot tyngre bilar. Införandet av katalysatorrening medför att ned-
gången i specifik bensinförbrukning bromsas ytterligare. Efter
1989 borde dock förbättringar i bränsletalen kunna komma igång
igen. Incitamenten för sådana förbättringar kommer dock vara
mindre än tidigare p g a låga bensinpriser. Vi antar att bensinför-
brukningen uttryckt i liter/mil sjunker med sammanlagt 10 %
fram till år 2010.

På grundval av dessa antaganden utmynnar vår prognos i en
bensinanvändning på 5,5 milj ni31997 i referensalternativct. I av-
vecklingsfallet blir bensinanvändningen något mindre p g a lång-
sammare inkomstutveckling. År 2010 väntas bensinförbrukning-
en bli 5,7 milj m3.

Näst efter personbilismen domineras transportsektorns energi-
användning av godstransporter. Viktigast är lastbilstrafiken som
gör av med ca 2/3 av dieseloljan. Den tjocka eldningsoljan går
huvudsakligen till inrikes sjöfart. Av järnvägstrafiken utgör gods-
tågstrafiken ca 40 % mätt i tågkilometer Under senare år har
järnvägens godstransporter ökat, medan persontransporterna
minskat.
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Transportrådet har är 1983 publicerat en godstransportpro-
gnos för åren 1980-2000. Denna rapport ligger till grund för våra
prognoser för godstrafikens energianvändning. Det är dock
omöjligt att direkt använda transportrådets volymutvecklingstal
eftersom vi inte gjort samma antaganden om den ekonomiska ut-
vecklingen. Transportrådet utgår från LU 80 (1980 års långtidsut-
redning), medan vi utnyttjat preliminära resultat från den pågå-
ende långtidsutredningen. Våra antaganden stämmer bättre över-
ens med ett av transportrådets sidoalternativ. Detta har en högre
industritillväxt och en snabbare konsumtionsökning än basalter-
nativet.

Inte heller när det gäller utvecklingen på branschnivå överens-
stämmer våra antaganden med transportrådets. För de flesta
branscher, utom för sektorn energi, är skillnaderna av mindre be-
tydelse. Vi ska därför titta lite närmare på den sektorn.

Transporter av energivaror svarade år 1980 för 20 c/r av det to-
tala inrikes transportarbetet mätt i tonkilometer. Till största de-
len rörde det sig om transporter av petroleumprodukter.

När det gäller långväga transporter av energivaror dominerade
sjöfarten med ca 2/3 av den transporterade godsmängden. Last-
bilstrafiken svarade för 21 % och järnvägen för 12 ty. Över hälf-
ten av godsmängden transporterades kortväga, vilket i huvudsak
innebär lastbilstransporter på mindre än 10 mil.

I transportrådets rapport antar man att vi år 2000 kommer att
göra av med ca 260 TWh olja, kol och inhemska bränslen. Ver-
kets prognos för 1997 ligger i referensfallet väsentligt över denna
siffra. Fördelningarna på energislag skiljer sig mycket åt. När det
gäller olja ligger verket drygt 60 c/c över transportrådet, medan
användningen av energikol ligger ca 50 ty under. Användningen
av inhemska bränslen är ungefär densamma. Skillnaderna i bräns-
leanvändning kan till en del förklaras av att transportrådet baserat
sin prognos på förväntade oljeprisstegringar på 1.5 ty per år. I
scenariet för 1997 utan kärnkraft ligger verket nästan dubbelt så
högt på oljesidar; 3ch ca 55 ty högre för kolförbrukningen. Även
användningen av inhemska bränslen är något högre.

Det totala inrikes transportarbetet mätt i tonkilometer bedöms
i transportrådets högtillväxtalternativ öka med 1,5 % per år
1980-2000. Fördelningen på transportmedel är sådan att lands-
vägstransporterna väntas öka med 1,9 % per år, järnvägstrans-
porterna med 1,8 % per år, medan den inrikes sjöfarten bedöms
ha oförändrad omfattning. Den utrikes sjöfarten väntas öka med
0,7 % per år. Denna fördelning bygger på att ingen förskjutning
av marknadsandelar mellan transportmedlen äger rum. Trans-
portrådet diskuterar eventuella förskjutningar i marknadsande-
larna, men med hänsyn till de skillnader som finns när det gäller
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förväntade oljepriser är det säkrast att utgå från konstanta mark-
nadsandelar.

Vi har antagit att godstransporterna fram till år 1997 i stort sett
utvecklas enligt ovanstående prognos, med undantag för energi-
transporterna. Det är i första hand när det gäller sjöfarten som
våra bedömningar skiljer sig från transportrådets. Inverkan på
lastbils- och järnvägstrafiken antar vi är endast marginell. P g a
en högre oljeförbrukning i ekonomin har vi för inrikes sjöfart kal-
kylerat med en ökning på 0,7 % per år i referensalternativet. Vi
antar att möjligheterna till bränslebesparingar i fartygsmotorer är
goda, varför användningen av tjockolja för inrikes sjöfart enligt
vår prognos ökar endast obetydligt.

Även utrikes sjöfart antas öka mer än i transportrådets pro-
gnos. I referensalternativet är skillnaden obetydlig eftersom sum-
man av olje- och kolanvändning i ton räknat inte skiljer sig så
mycket från transportrådets. I avvecklingsfallet blir ökningen vä-
sentlig större p g a en högre kolanvändning. Vi har antagit att
största delen av den kol som kommer att användas i kolkraftverk
direktimporteras till hamn i anslutning till krafverket. Omlastning
till kustfartyg antas således inte ske i någon större utsträckning. I
vår prognos ökar användningen av bunkeroljor till 6.7 respektive
7,1 TWh i de båda alternativen för 1997. Vi har då tagit hänsyn
till möjliga bränslebesparingar och en förväntad övergång till drift
med tjockolja i stället för gas- och dieselolja.

När det gäller lastbilstrafiken har vi antagit förbättringar i spe-
cifik förbrukning på 20 % fram till år 2010. Efter 1997 blir vo-
lymutvecklingen något långsammare p g a långsammare tillväxt i
industriproduktionen. Vidare antar vi att trafikarbetet utvecklas
i samma takt sorn transportarbetet. Dieselanvändningen väntas
bli ca 2,0 milj m3 år 1997 i referensalternativet. I avvecklingsal-
ternativet blir användningen något högre p g a ökade energi-
transporter. Delvis motverkas denna ökning av ett något mindre
transportbehov till följd av lägre industriproduktion. År 2010 be-
räknas åtgången av dieselolja ha stigit till 2,2 milj m\

Transportsektorns elanvändning utgör knappt 3 TWh. Till
största delen förbrukas denna el av järnvägen. En höjning av el-
priset 1997 i avvecklingsalternativet påverkar givetvis järnvägens
kostnader, men kostnadsökningarna bedöms vara så små att järn-
vägens konkurrenskraft inte nämnvärt påverkas. Inte heller är det
aktuellt med någon övergång till diesellok. Prognosen för 1997
ligger i avvecklingsalternativet något högre än i referensalternati-
vet p g a ökade energitransporter.

Sammanfattningsvis kan sägas att transportsektorns energiåt-
gång för inrikes transporter väntas stiga till 80 TWh 1997. An-
vändningen blir i stort sett lika stor i referens- och avvecklingsal-
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ternativen. Fördelningen blir dock olika eftersom privatbilismen
antas minska i avvecklingsalternativet medan godstransporterna
ökar. År 2010 väntas energianvändningen ha ökat till 84,5 TWh.

5.4 Bosfäder, service m m

5.4.1 Sammanfattning och resultat

I detta kapitel redovisas bedömningar över energianvändning-
ens utveckling i sektorn bostäder och service. Med utgångsåret
1985 skildras utvecklingen av energianvändningen till 1997 i två
olika scenarier, ett med kärnkraften avvecklad och ett där kärn-
kraften avvecklas till 2010. Dessutom redovisas hur en avveckling
på 2 år skulle kunna gestalta sig när det gäller sektorns elförsörj-
ning och vilka möjligheter som finns på kort sikt till lönsamma
konverteringar.

Tonvikten i kapitlet ligger kring diskussioner som gäller det 10-
åriga avvecklingsalternativet. Vi studerar vilken undanträngning
av elefterfrågan som blir resultatet av de prishöjningar som aktu-
aliseras i detta alternativ.

Av stort intresse i denna analys är elvärmens utveckling och
priskänslighet. Till stöd för vår analys har vi ett antal olika meto-
der och modeller som på delvis olika sätt hanterar problemen med
lönsamheten i elvärmekonverteringen och trögheten i anpass-
ningsprocessen. Slutsatsen är att nivån för el värmen i vårt 10-åri-
ga avvecklingsalternativ reduceras med ca 11 TWh från dagslä-
gets ca 24 TWh. Hushållsel och driftel analyseras också med hjälp
av såväl mättnadsstudier som elasticitetsuppskattningar.

Vidare förs en diskussion om vilka effekter som olika bränsle-
priser skulle få för sektorns elanvändning och vilka osäkerhetsin-
tervall som bör tas med i en total bedömning.

I tabell 5.18 redovisas den totala energianvändningen i de olika
scenarierna, liksom energianvändningen för analysens utgångsår,
1985. De osäkerhetsintervall vi beräknat för elanvändningen
finns också angivna i tabellen.

5.4.2 Inledning och bakgrund

Energianvändningen inom bostäder, lokaler och övrig service-
verksamhet uppgick 1985 till drygt 40 % av den totala energief-
terfrågan, d v s ca 166 TWh vilket motsvarar ca 153 TWh ett år
med normal temperatur. Huvuddelen av den energi som förbru-
kas inom sektorn åtgår för uppvärmning av bostäder och lokaler.
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Tabell 5.18 Total energianvändning inom bostäder och service, 1985
och 1997 samt för 2 avvecklingsscenarier

Bränsle organisk

Kol, koks
Träbränsle, m m
Lättoljor
Dieselolja
E o l
Eo2-5
Gasol
Gas
Naturgas
Fjärrvärme
El

enhet

1000 ton
ktoe

1000 m3

1000 m3

1000 m3

1000 m3

1000 ton
miljoner m3

miljoner m3

TWh
TWh

Osäkerhetsintervall El

Summa

Elvärme

TWh

TWh

Med kärnkraft
1985

48
1120

16
437

3912
1066

20
109

5
32,7
63,9

165,5

26,4

1997

68
931

8
480

2310
214

21
-

125
33,5
65.0
60-70

141,4

25.3

Utan kärnkraft
1997

68
1235

8
480

2650
265

21
-

125
35.0
49.4
45-55

134,7

13.3

2010

68
1175

8
480

2485
250

21
-

125
35,0
52,4
40-55

135,2

14.3

1984 uppgick denna användning till nära 100 TWh. 1979 var mot-
svarande siffra 120 TWh och totalen ca 165 TWh. Annan energi-
användning inom sektorn är den energi som åtgår i areella näring-
ar, d v s jordbruk, skogsbruk och fiske samt inom s k övrig servi-
ce, d v s elverk, vattenverk, avlopps- och reningsverk, gatu- och
vägbelysning samt byggnads- och anläggningsverksamhet.

Kännetecknande för sektorns utveckling under de senaste åren
har varit en kraftig konvertering av oljebaserade värmeproduk-
tionssystem. Denna konvertering har gestaltat sig lite olika bero-
ende på vilka alternativ till olja som varit aktuella. Jämsides med
denna konvertering har det även pågått ett visst energisparande,
d v s investeringar i isoleringsmaterial och injusteringar av pan-
nor och annan utrustning.

Småhusen har mer än halverat sin oljeförbrukning mellan 1979
och 1984. Även inom flerbostadshus och lokaler är förändringar-
na i oljekonsumtionen markanta.

I tabell 5.19 redovisas hur energianvändningen för uppvärm-
ning har utvecklat sig i de olika typerna av bestånd mellan 1979
och 1985.

Av tabellen framgår att elanvändningen ökade kraftigt i små-
husen under perioden 1979-1985, både i form av direktel och el-
pannor. Efter den andra oljeprishöjningen har även introduktio-
nen av flerbränslesystem, s k kombipannor tagit fart. I fleibo-
stadshus är det främst fjärrvärmeleveranserna som ökat.

Sammanlagt betyder detta att elvärmen har ökat sin andel av
värmemarknaden, för att 1985, som visserligen var ett extremt
kallt år, uppgå till ca 27 TWh (d v s ca 24 TWh ett normalår).
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Tabell 5.19 Uppvärmning och varmvatten

Småhus

TWh 1979 1985*

Olja
Elvärme
Fjärrvärme
Träbränsle
Övrigt

Totalt

32,4
10,8
1,5
7,3
0,5

52.5

13.2
19.4
1,8

11,6
0.4

46.4

Flerbostadshus

TWh 1979 1985*

Olja
Elvärme
Fjärrvärme
Träbränsle
Övrigt

21,2
0,6

14,1
0,2
0,7

10,8
1,7

18,7
0,3
0,6

Totalt

Lokaler1

TWh

36,8

1979

32,1

1985'

Olja
Elvärme
Fjärrvärme
Träbränsle
Övrigt

Totalt

23,4
1,6
8,7
0,3
1,4

35.4

12,8
3,1

13,2
0,3
0,5

29.9

* Bearbetad preliminär statistik från SCB
' Statistiken är osäker både vad gäller total förbrukning och fördelning på olika

energibärare p g a diverse klassificeringsproblem

1979 var användningen endast hälften så stor. Denna elvärme an-
vänds inom ett flertal olika system, vilket gör den olika lätt att
substituera och det är därför nödvändigt att definiera olika delseg-
ment av denna efterfrågan om man vill få fram till vilka kostnader
som den kan ersättas med sparande eller med andra energislag.

Övrig elanvändning i sektorn utgörs främst av hushållsel i bo-
städer och av olika typer av driftel, varav den som förbrukas i oli-
ka typer av lokaler utgör merparten. Driftelen i lokalerna har
ökat ganska kraftigt sedan i början av 80-talet, medan övrig elan-
vändning har legat relativt konstant.

I detta kapitel redovisas ett antal scenarier för kärnkraftsav-
vecklingen där tonvikten ligger på att beskriva vad som händer
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Tabell 5.20 Elanvändning i sektorn bostäder, service 1980-85

TWh 1980 1981 1982 1983 1984 19851

Elvärme 14.3 14.8 16,9 18,3 21.1 27.3
(temp korrigerad) (13.4) (14,1) (16,8) (18,9) (21.5) (24.0)
Hushållsel 13,9 14.0 14.1 14,1 14,2 14.2
Driftel i lokaler 10.5 11,7 12,8 13.8 15.2 17.7
Övrig driftel 4.3 4.3 4.4 4.4 4.5 4.6
(dvs övrig service
och areella näringar)

Totalt 43,0 44,8 48.2 50,6 55.0 63.8

1 Ej definitiv. Fördelning mellan användningsområden är baserad på utveckling-
en under tidigare år

med energianvändningen totalt i sektorn men med tonvikt på
elanvändningen.

Vidare förs diskussioner kring bränsleprisernas betydelse för
elanvändningen. Eneigisparandets känslighet för elpriset ska
även diskuteras. Dessutom förs en diskussion kring priskänslighe-
ten hos hushållsel och driftel.

Det är naturligt att tonvikten ligger på vad som sker i bostäder-
na och lokalerna. Övrig energianvändning i sektorn kommenteras
ytterst summariskt.

5.4.3 Metodfrågor
I arbetet med denna studie har ett antal olika metodproblem

uppmärksammats och olika metodansatser diskuterats. Svårighe-
terna här, liksom i allt prognosarbete, gäller hur man ska hantera
• teknisk utveckling. Vilka lösningar finns om 10-15 år?
• osäkerhet. Vad betyder olika antagande om t ex energipri-

ser?
• dynamik. Vad betyder ett beslut idag när det gäller hand-

lingsfriheten imorgon?
• skillnader i beteende och anpassningsförmåga.

Problemens mångfald och skiftande natur har medfört att vi i
arbetet med detta kapitel inte valt att förlita oss på endast en me-
todisk ansats, utan försökt undersöka vilka svar man får genom
att utnyttja olika metoder. I dessa metoder hanteras de ovan
nämnda frågorna på delvis olika, ibland helt oiika, sätt. Genom
att se vilka resultat man får genom att utnyttja olika ansatser får
man en, som vi anser, ganska bra grund för att kunna analysera
och diskutera intressanta avvikelser mellan olika modeller. Med
utgångspunkt från denna diskussion bildar vi oss sedan en egen
uppfattning.
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En viktig utgångspunkt för denna analys är att den anpassning
som diskuteras är ett resultat av i huvudsak de prishöjningar på el
som är motiverade i de olika scenarierna.

Om kärnkraften ska avvecklas betyder detta att man anser att
det olämpliga i att använda kärnkraft är en minst lika stor kostnad
för samhället som att bygga ut alternativen t ex kolkondens. Ge-
nom att ge uttryck för denna riskbedömning i elpriset ger man
konsumenterna incitament till att minska sin förbrukning till en
nivå som är anpassad till en utbyggnad av dyrare produktionsal-
ternativ. Detta är speciellt viktigt för de fall där efterfrågan kan
bedömas vara priskänslig, och då det alltså finns en stor potential
av lönsamma anpassningar att göra. Delta gäller t ex för elvärme,
där erfarenheterna av oljeprishöjningarna medfört utvecklandet
av många substitut både vad gäller energitillförsel och energispa-
rande. I de fall där elefterfrågan bedöms som relativt prisokäns-
lig, som t ex när det gäller hushållsel väntas inte ens stora prishöj-
ningar leda till särskilt stora minskningar i förbrukningsnivån, vil-
ket är ett uttryck för att värderingen av el i denna form är högre
än när det gäller el för värme.

I fallet med en avveckiing till 1997 räknar vi med prishöjningar
på elvärme på knappt 70 c/c, och för hushållsel på drygt 50 c/c,
räknat från 1985 års nivå. Detta betyder att konsumenterna beta-
lar drygt 60 öre/kWh för elvärme och ca 70 öre/kWh för hushålls-
el (se figur 5.1). Denna prishöjning förväntas ha delgivits konsu-
menterna tidigt så att, även då vi skildrar energisituationen sta-
tiskt under ett år. exempelvis 1997, tänker vi oss en dynamisk si-
tuation där elpriset spelar den centrala rollen som informatör om
den förändrade situationen på elmarknaden.

De modeller eller metoder vi använder för att konstruera våra
scenarier är följande:

• en statisk beräkning av den lönsamma konverteringspotenti-
alen vid olika elpriser och alternativa bränslepriser för
1985 års elvärmesystem (K-konsult)

• skattningar av den lönsamma energisparpotentialen vid
kärnkraftsavveckling från ERBOL-undersökningen (Dahl-
gren AB)

• en simulering av värmeefterfrågan i en dynamisk modell med
vissa tröghetsantaganden utarbetad inför Energi 85 (ÅF-
Energikonsult)

• skattningar av pris- och inkomstelasticiteter för elanvändning
inom sektorn bostäder, service för olika typer av aggregat
inom sektorn (C Nilsson, Göteborgs Universitet)

• delresultat från MARKAL-modellen, som är en dynamisk
optimeringsmodell
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delresultat från FFE-modellen. som är en ekonomisk jäm-
viktsmodell på makronivå där energisektorn ingår.9

''Dessa modeller har tidi-
gare utnyttjats av verket i
t ex Effektiv elanvänd-
ning. Statens energi-
verk 1985:8.
"'Energiöversikt. Statens
energiverk 1985:10.

5.4.4 Referensalternativet 1997

Denna prognos baserar sig på det arbete som genomfördes vid
statens energiverk förra året och resulterade i prognoser för 1990
och 199510. Den långsiktiga 1995-prognosen har reviderats och
anpassats till år 1997 med hänsyn till

• oljeprisnedgången
• ökningen av elanvändningen i sektorn under 1985
• ökningen i fjärrvärmeleveranserna 1985.

I detta scenario förutsätts att konverteringen till elvärme av-
stannar vid totalt ca 25 TWh. Detta medför framförallt en reduce-
ring av den lätta eldningsoljan.

Vidare förutsätts att energisparande och ökade fjärrvärmele-
veranser ytterligare bidrar till oljereduktionen. Som framgår av
den studie över elvärmd bebyggelse som verket låtit genomföra
är anpassningen till oljeprisutvecklingen i referensalternativet
ännu ej avslutad (jfr tabell 5.22).

Hushållsel och driftel förväntas öka frän en totalnivå motsva-
rande ca 37 TWh till ca 40 TWh 1997. Driftelen förväntas svara
för hela denna ökning, medan hushållselen är konstant eller p g a
mättnadstendenser t o m sjunker något. Denna ökning av drift-
elen motiveras av den snabba utvecklingen under 1980-talets förs-
ta år i lokalsektorn då ökningstakten låg på ca 1 TWh per år. Det
är dock rimligt att anta att denna ökningstakt avtar, men utveck-
lingen är svårbedömd p g a dålig statistisk kunskap om vad som
stått för expansionen. Det är möjligt att dold elvärme i olika for-
mer ingår i denna ökning, varvid stigande elpriser skulle kunna
få en dämpande effekt på den typen av förbrukning. I den mån
ökningen uteslutande skulle kunna relateras till tillväxt i service-
verksamheter av olika slag är det rimligare att anta att denna ök-
ning fortsätter framöver, till följd av högre ekonomisk tillväxt.

Övriga sektorer förväntas öka sin energiförbrukning ytterst
måttligt i relation till den historiska utvecklingen. Totalt sett bety-
der detta att den normalårskorrigerade energianvändningen i sek-
torn förväntas minska med ca 12 TWh från 1985 års nivå, d v s
från 153 till 141 TWh. För totaluppgifter hänvisas till prognos-
sammanställningen i tabell 5.18.
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5.4.5 Avveckling till 1997

I detta avsnitt ges en sammanfattande bedömning av anpass-
ningen inom sektorn vid en kärnkraftsavveckling till 1997. Följan-
de områden ska belysas särskilt:
• energisparandets utveckling
• konverteringspotentialen för elvärmd bebyggelse
• utvecklingen av hushållsel och driftel.

Utgångspunkten är att priset pä el snabbt stiger till nivån för
kolkondens. Vidare förutsätts att energiförbrukningen i den nya
bebyggelse som tillkommer kompenseras av bortfallet i äldre,
mindre energisnåla hus. Den relativt långa anpassningstiden gör
även att delvis ny teknik för elvärmekonvertering hinner tas fram.
vilket gör att anpassningsprocessen går smidigare och till lägre
kostnader än i en forcerad avveckling till 1989.

Energisparande
Av stor betydelse för den totala energianvändningen blir hur

energiförbrukningen för uppvärmning i byggnadsbeståndet ut-
vecklas. I samband med den utredning om energisparande som
verket just genomfört beräknades hur stor den kvarvarande, lön-
samma energisparpotentialen var i olika typer av byggnadsbe-
stånd". Totalt sett bedömdes den kvarvarande energisparpoten-
tialen bland småhus till ca 15 %, i flerbostadshus till knappt 20 r'<
och i lokaler till 27 %. med en oljeprisbana som ungefär motsva-
rar basfallet i den här utredningen. Hur påverkas då dessa sparpo-
tentialer i en situation utan kärnkraft?

I takt med att elpriserna stiger ökas naturligtvis lönsamheten i
energisparinvesteringar inom den elvärmda bebyggelsen. Där-
emot påverkas inte energisparpotentialen inom annan typ av upp-
värmning såvida inte även dessa energipriser påverkas av ett av-
vecklingsbeslut. Det är t ex troligt att fjärrvärmen blir billigare i
en situation utan kärnkraft, med full utbyggnad av kraftvärmen.

I tabell 5.21 visas ungefär hur stor den genomsnittliga energi-
sparpotentialen är i procent av 1985 års nettoenergiförbrukning i
olika typer av uppvärmd bebyggelse med respektive utan kärn-
kraft.

Av tabellen framgår att sparpotentialen i elvärmd bebyggelse
stiger mest i de direktelvärmda småhusen där den i det närmaste
fördubblas. Härav kan man dock inte ta för givet att detta skulle
vara en eftersträvansvärd nivå i alla typer av idag elvärmda bygg-
nader, ännu mindre i beståndet som helhet. Detta måste ses i rela-
tion till vilka subsititut som står tillbuds. Är elpriserna tillräckligt

yT h ö 8 a b l i r d e t '""samt att konvertera även denna typ av bebyggelse
giverk 1986:«. till andra uppvärmningsformer, varvid den effektiva sparpotenti-
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Tabell 5.21 Optimala nivåer för energiförbrukning/m2 med och utan
kärnkraft och total sparpotential i procent från 85-års nivå

Småhus

kWh/nr, brutto

Oljepanna
Elpanna
Direktel
Total sparpotential %

Flerbostadshus

kWh/nr, brutto

Utgångsnivå

268
192
161

Utgångsnivå

• '.ed kärnkraft

210
160
137

15 %

Med kärnkraft

Utan kärnkraft

210
129
116
2 0 %

Utan kärnkraft

Oljepanna
Kvarterscentral (olja)
Fjärrvärme
Direktel
Elpanna
Total sparpotential %

243
217
171
166
238

181
185
141
127
164

19 7c

181
185
141
116
145

19% x

Andelen flerbostadshus med elvärme är så pass liten att den avrundade totalsiff-
ran inte påverkas

alen sjunker. I verkligheten är givetvis energisparandet irreversi-
belt, och därmed blir förväntningar om framtida elpriser väsentli-
ga för att styra sparandet så att den på lång sikt billigaste upp-
värmningsformen kan realiseras.

För att något belysa samspelet mellan energisparande och kon-
vertering har verket låtit K-konsult utreda hur energianvändning-
en i 1985 års bestånd av elvärmd bebyggelse påverkas av höjda
elpriser. Denna studie omfattar såväl ökad substituering som ökat
energisparande. Kontentan av denna studie är att de optimala
sparnivåerna för bestånden som helhet skiljer sig mycket måttligt
i en situation med respektive utan kärnkraft. Detta beror på att
det ofta finns lönsammare alternativ på tillförselsidan, i form av
värmepumpar, ökad oljeanvändning, fast bränsle eller fjärrvär-
me. Det innebär att även i en situation med kraftigt stigande elpri-
ser är det inte främst på sparsidan utan på konverteringssidan som
en anpassning är lönsam att genomföra.

Konvertering
I en situation med kraftigt höjda priser blir elvärmeefterfrågan

alltmer elastisk. Detta betyder alltså att allt fler alternativ står till
buds. Det befintliga uppvärmningssystemets status är givetvis vä-
sentligt för huruvida en konvertering blir aktuell. I de fall där upp-
värmningssystemet bedöms som utslitet ställs totala kostnader för
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alternativen emot varandra. Om det inte är fallet jämförs i stället
de rörliga kostnaderna för det befintliga systemet, d v s kostnader
för el under året, med totala kostnader för alternativen. Den un-
gefärliga åldersstrukturen bland småhusens elvärmesystem visas
nedan.

Uppvärmningsform, fördelning december 1985 (1 0()O-tal) varav installerat efter år
1982 1974

Elradiatorer
Elradiatorer + vedpanna
El'-^iatorer + oljepanna
Elradiatorer + kombipanna
Elpanna
Värmepumpar
Kombipanna el + ved
Kombipanna el + olja
Kombipanna el + ved + olja

455
33
10
15

156
100
108
76

194

29
16
5
7

19
75
33
32
43

148
17
5
8

131
100
77
42

119

l2För detaljer om syste-
malternativen hänvi-
sas till K-konsultrappor-
ten.

Av uppgifterna framgår att elpannor till största delen installe-
rats efter 1974, medan ca 2/3 av alla elradiatorer är äldre än 12 år.
Vidare särredovisas vilka system som installerats efter 1982, för
att på så sätt kunna uppskatta vilka som fortfarande kan antas ha
fungerande system 1997.

Dessutom måste man ställa tillförsel mot sparande. I den stu-
die som verket låtit genomföra av den elvärmda bebyggelsens
priskänslighet antas att en anpassning av energisparandet tili tidi-
gare energiprishöjningar fortfarande pågår. I övrigt ställs kostna-
der för vidare energisparande mot rörliga kostnader för det billi-
gaste uppvärmningsalternativet.

Beräkningarna utgår från 1985 års korrigerade elvärmeför-
brukningsnivåer, d v s 19,4 TWh i småhus respektive 4,4 i fler-
bostadshus och lokaler, och 1984 års fastighetsbestånd. Efter
1985 antas inga ytterligare övergångar till elvärme ske. Elvärme-
systemen grupperas dels efter om utbytesbehov föreligger eller ej
dels efter storlek på urspunglig värmeförbrukning. För varje del-
segment och elpris väljs sedan det optimala tillförselsystemet och
den optimala sparnivån. De energipriser som använts är samma
som angavs tidigare i utredningen. För att avgöra om en investe-
ring är lönsam beräknas det totala nuvärdet för investeringens
he!a livslängd med kalkylräntan 6 %. Det projekt som ger störst
samlat nuvärde väljs som det optimala. En viss teknisk utveckling
vad gäller verkningsgrader och dylikt finns med i modellen, vilket
innebär en ökad effektivisering då investeringskostnaderna är
konstanta eller sjunkande. Några exempel på de totala investe-
ringskostnader som olika system betingar anges i tablån nedan12.
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System Investeringskostnad, inkl moms och fär-
digställande (1986 års prisnivå) kkr
Förbrukningsnivåer (MWh)
11 15 19

Byte för direktelvärme till radiatorer
luftburet system (hela lasten)
värmelist

Ny elpanna
Kombipanna
Solvärme, större system

1989
1997

17
6
6

18
20

27
22

20
8
8

20
22

30
24

23
10
10

22
24

33
26

I modellen finns ett antagande om ökade möjligheter till fjärr-
värmeleveranser för ca 10 % av de vattenburna elvärmda småhu-
sen i områden med värmetätheter över 30 GWh/km2. Naturgas är
däremot inte inlagd i modellen.

Resultat - småhus
Elförbrukningen i småhus fördelade sig 1985 på system enligt

följande:

TWh

Elradiatorer
Elradiatorer + panna
Elpannor
Värmepumpar
Kombipannor

Totalt

9,8
0,5
3,4
0,8
4,9

19.4

I figur 5.8 visas hur det elvärmda småhusbeståndet 1985 för-
ändras vid stigande elpriser, i figuren angivna som råkraftpriser i
kr/MWh13. På basis av dessa priser beräknas sedan olika aktuella
taxor med utgångspunkt från hur dessa sätt i dag. Figuren uppnår
en maximal elförbrukning på ca 17 TWh. Skillnaden mellan dessa
och de ovan angivna 19,4 TWh är effekten av det energisparande
som förväntas bli realiserat även om priserna inte skulle förändras
från utgångsläget.

I gruppen småhus med elradiatorer är priskänsligheten som
väntat låg. Låga värmebehov i de mindre husen gör att elpriset
måste stiga till ca 350 kr/MWh innan övergång till annat system

n blir lönsamt. Detta betyder en prisökning i konsumentledet på ca
wnr/MWhMotsva- 70 %, d v s något högre än dem vi räknar med för vårt avveck-
rar 34 öre/kWh. lingsaltemativ 1997. Dessa hus väljer då ett värmepumpsystem.
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Elförbr. TWh

20
• Kombipanna
E3 Värmepump
• Elpanna
B Elrad. * panna
• Elradiatorer

95 125 150 175 200 225 250 280 300 330 350 500
Elpris kr/MWh

Figur 5.8 Elförbrukning 1997 i 1985 års elvärmda småhusbestånd

I större småhus med elradiatorer sker övergången tidigare, d v s
redan vid 230 kr/MWh, och om utbytesbehov föreligger redan vid
200 kr/MWh. För småhus med fjärrvärmeanslutning som alterna-
tiv blir detta intressant vid 230 kr/MWh.

Småhus med vattenburen elvärme installerar frånluftvärme-
pump vid ett elpris på 150-280 kr/MWh. Först vid mycket höga
elpriser, ca 500 kr/MWh, är det lönsammare att gå över till olje-
eldning i kombination med solvärme. Småhus med fungerande
värmepumpar fortsätter att använda dessa, utom vid höglasttid
om det finns kvar en ved- eller oljepanna som komplement.

Kombipannor för el och olja använder el under låglasttid ända
till elpriset blir högre än 300 kr/MWh.

En utsliten kombipanna ersätts med en ny, och p g a bättre
verkningsgrader försvinner då el under låglast redan vid elpriser
över 200 kr/MWh. 1997 kommer flertalet idag installerade kom-
bipannor att vara utslitna, vilket medför att elvärmeanvändning-
en minskar drastiskt kring 200 kr/MWh, vilket syns i figuren.

Kombipannor för el och ved slutar med el under låglasttid först
vid elpriser över 350 kr/MWh, i stället genomförs energisparåt-
gärder. Är kombipannan däremot utsliten ersätts den redan vid
200 kr/MWh p g a förbättrade verkningsgrader. Detta betyder
att vid de elpriser som ligger till grund för en 10-årig avveckling
är elvärme endast lönsamt i:
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• småhus med elradiatorer och lågt värmebehov utanför fjärr-
värmeområden

• småhus med frånluftvärmepumpar och kompletterande el-
patroner

• ej utslitna kombipannor för el och ved.

Den totala optimala energiförbrukningen i detta bestånd vid
olika råkraftpriser framgår av nedanstående tabell.

Tabell 5.22 Energianvändningen 1997 i 85-års elvärmda småhus

Råkraft

kr/MWh

utgångs-
läge
%

124
175
200
22o
250
303
328
351
497

Nettoförbruk.i/
hus
MWh/hus

18,9

16,2
15.7
15,1
15,2
15,2
15,2
15.5
15,1
15.4
15,5

El höglast

TWh brutto

4,8

4,5
3,5
2.9
2,7
2.5
2.4
2,3
2.1
2,0
0,5

El låglast

TWh brutto

15,0

12,4
11.9
11,1
7.9
7,1
6,6
5.3
4,7
4.0
1,2

Olja

TWh brutto

2.3

0.4
1,2
1.4
2,8
2.5
2.7
3.3
3,5
3.9
1.2

Övrigt1

TWh brutto

2.5

1.2
1.5
1,9
3.1
4,1
4.5
4.5
4,3
4,7
4.9

Totala investe-
ringskostnader
Miljarder kr

12.1
16,7
21,7
24,7
27,3
29.4
32,6
38,8
40.0
50,2

I huvudsak fastbränsle (främst ved) och fjärrvärme

Av tabellen framgår att i dagsläget anpassningen till den olje-
prisutveckling, vi bedömer som trolig ännu inte är helt avslutad,
d v s oljeanvändningen fortsätter att minska även med högre el-
priser. Detsamma gäller övrig energianvändning. Först vid elpri-
ser omkring 200 kr/MWh börjar denna energianvändning öka.
Samtidigt minskar elanvändningen under låglast ganska markant.
Denna minskning i total bruttoenergianvändning kan ses även
som en effekt av den energisparpotential som finns kvar att reali-
sera.

I kolumnen längst till höger visas hur stora investeringar i mil-
jarder kronor som skulle erfordras för att åstadkomma dessa inve-
steringar i ny tillförsel och energisparande. Av tabellen framgår
även vilka investeringar som skulle fordras i en situation med
kärnkraftsavveckling förlagd längre fram i tiden. Vid oförändrade
elpriser skulle därvid sammanlagt drygt 12 miljarder krävas till
1997 (först raden) för att byta ut förslitna system. Skillnaden mel-
lan de investeringar som blir resultatet av stigande elpriser och
dessa 12 miljarder är merinvesteringar til! följd av en tidigarelagd
kärnkraftsavveckling.

I kolumnen näst längst till vänster redovisas den totala netto-
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energiförbrukningen i "medelhuset" vid olika råkraftpriser. Skill-
nader mellan dessa nettoförbrukningsnivåer och den ursprungliga
nettoförbrukningen, som anges i första raden, är alltså sparande
i procent i 1985 års elvärmda bestånd som helhet. Man ser att vid
vissa prisstegringar ökar nettoenergianvändningen något igen.
Detta bör tolkas som att man vid dessa priser väljer en annan till-
försel med lägre rörliga kostnader vilket gör den optimala sparni-
vån lägre. Tabellen visar alltså att valet av sparnivå inte är obero-
ende av vilket tillförselsystem man har.

Resultat flerbostadshus och lokaler
I figur 5.9 redovisas resultat för 1985 års elvärmesystem inom

flerbostadshus och lokaler.

Elförbr. TWh

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0 5

-

- •

95 125 150

\ ^

\ ^

175 200 225 250 280
Elpris k r/MWh

• Elradiator
Q Avbrytbar

elpanna
• Elpanna
• Värmepump

^ ]

300 330 350 500

Figur 5.9 Elförbrukning i 1985 års elvärmda flerbostadshus och lokaler

Av figuren framgår att de installerade värmepumparna inte är
priskänsliga. Redan vid låga elpriser installerar man en uteluft-
värmepump som kopplas till värmesystemet. Vid elpriser över
250 kr/MWh kompletteras värmepumpen med en oljepanna för
spetslast.

Fjärrvärme blir aktuellt även i mindre flerbostadshus redan vid
175 kr/MWh.

Generellt gäller att det redan vid låga elpriser är lönsamt att
investera i värmepumpar för varmvattenberedning och om möj-
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ligt tiiiuftsventilation. I vissa fall sker en övergång till oljeeldning
vid högre elpriser.

Flertalet lokalkategorier med elradiatorer väljer att installera
frånluftvärmepumpar redan vid låga elpriser. Installation av luft-
kanaler sker emellertid först vid 175-200 kr/MWh.

I system med avbrytbara pannor ökar elanvändningen vid låga
elpriser p g a övergången till normal elvärmetaxa. Först vid elpri-
ser över 200 kr/MWh blir det lönsamt att elda olja. varvid el fort-
sättningsvis används för sommarlasten.

I tabell 5.23 redovisas energiförbrukning i flerbostadshus och
lokaler på motsvarande sätt som för småhusen.

Tabell 5.23 Energianvändningen 1997 i 85-års elvärmda flerbostadshus- och lokalbestånd

Rakratt

krMWh

utgångs-
läge
96

124
175
200
226
250
303
328
351
497

Nettoförbruk-
ning
kWh enhet

92.1

76.3
74.3
74.1
74.3
7? .9
74.0
74.2
74.6
74,6
72.1

El höglast

TWh brutto

1.2

1.0
1.0
0.9
0.6
0.6
0.6
0.4
0.4
0.4
0.2

El låglast

TWh brutto

3.4

2.0
1.9
1.7
1.2
1.2
1.1
0.9
O.S
O.S
0.6

Olja

TWh brutto

0.7

0.3
0.3
0.4
1.3
1.3
1.4
1.7
1.9
1.9
3.2

Övrigt

TWh brutto

0

0
0
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

Totala kostnader

Miljarder kr

1.9
2.7
3.6
3.9
4.0
4.1
4.8
4.9
4.9
5.2

Enhet i detta fall endast en herakningsteknisk storhet och avser ej t ex m ; eller hus

Potential och prognos
I föregående avsnitt har vi redogjort för resultaten från en stu-

die över optimala energiförbrukningsnivåer i 1985 års elvarmda
bestånd. För det råkraftpris som gäller under avveckling skulle
enligt K-konsultstudien den totala elvärmeefterfrågan minska
med 16 TWh till ca 8 TWh (d v s 6-6.8 TWh i småhus respektive
ca 1,2 TWh i flerbostadshus och lokaler).

Vi har även studerat vilka resultat för elvärmekonverteringen
som ges av MARKAL-modellen, som är en dynamisk optime-
ringsmoden för hela energisystemet. I denna modell konkurrerar
energisparåtgärder med alternativa tillförselsystem. Även i denna
modell sker en kraftig övergång från elvärme till eldrivna värme-
pumpar och oljeuppvärmning.

MARKAL ger en total elvärmereducering med ca 12 TWh till
1995. Detta betyder att resterande elvärme uppgår till ca
12 TWh. År 2000 reduceras elvärmen ända till 4 TWh. Därefter
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ökar den till 6 TWh, främst genom värmepumpar. I denna modell
tas inte heller någon hänsyn till anpassningsproblem och tröghe-
ter.

Kommer då dylika potentialer att realiseras och i så fall inom
vilken tidsrymd?

Erfarenheter av höga oljepriser visar att anpassning till föränd-
rade prisrelationer tar tid och i hög grad styrs av de förväntningar
om framtiden som kosumenterna har. Anpassningen till oljepris-
chockerna är ännu inte helt klar vilket framgår av att oljeanvänd-
ningen enligt tabellerna ovan fortsätter att sjunka trots att elpri-
serna stiger. Denna anpassningsprocess påbörjades emellertid i
samband med den första oljekrisen, d v s för 13 år sedan. Om
kärnkraften ska avvecklas till 1997 och därtill i en situation där
oljemarknadens utveckling är ytterst osäker är det rimligt att anta
att även denna anpassning kommer att ta tid.

Av stor betydelse är även hur elprisets framtid uppfattas av
konsumenterna. Om inte en avveckling görs trovärdig på så sätt
att konsumenterna hinner ställa in sig på ett högt elpris i god tid
före 1997 och tror på att detta pris kommer att vara högt framöver
kan anpassningen komma att försenas avsevärt. Som vi ser är oli-
ka system och kombinationer av tillförsel och sparande lönsamt
vid olika prisnivåer. Det vore alltså stor skada om man via otydlig
och felaktig prisinformation tvingar fram en inoptimal anpass-
ning, d v s att konsumenterna investerar i felaktig utrustning för
att de inte vet tillräckligt om elmarknadens framtid.

Enligt tabellerna ovan vore en elanvändning på nivån
ca 8 TWh lönsam vid kolkondenspris 340 kr/MWh. MARK AL
gav 12 TWh och på längre sikt 4-6 TWh. Vi måste emellertid an-
passa dessa siffror efter vad vi tror om anpassningsmöjligheterna
till 1997. Med dessa nivåer som utgångspunkt riskerar vi att över-
skatta anpassningsförmågan. Dessutom utgår K-konsults studie
från att ingen ytterligare elvärme tillkommer.

Kalkylerna i tabellerna bygger på att lönsamheten beräknas
genom att nuvärdet maximeras. I verkligheten är det dock vanligt
att man använder andra typer av investeringskriterier, ofta med
krav på korta återbetalningstider. Men avkastningskravet kan
vara lägre än 6 %. Det är också ytterst osäkert vilka förväntning-
ar om energiprisernas utveckling som konsumenterna skulle ha
och hur pass rationella dessa är. Vidare är det troligt att elvärme
för vissa användare har ett "bekvämlighctsvärde" som inte kom-
mer till uttryck i kalkylerna ovan. Detta skulle t ex kunna innebä-
ra att kravet på lönsamhet för konvertering skärps. Vissa institu-
tionella faktorer försvårar även en effektiv resursanvändning.
Inom flerbostadshus är ofta incitamenten dåliga för att snabbt få
till stånd de lönsammaste lösningarna. I småhus försvåras ofta en
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långsiktig planering av att huset byter ägare.
Vidare är det troligt att det faktiskt tillkommer viss elvärme

även i framtiden p g a att det tar tid för alla konsumenter att in-
formera sig om det förändrade prisläget. Fritidshusen, som inte
ingår i K-konsultstudien, förbrukar idag ca 1,5 TWh elvärme, och
det är troligt att i dessa är elvärme konkurrenskraftig även med
kraftiga elprishöjningar. Detta gäller särskilt för hus med direkt-
el. Detta hänger samman med den relativt låga energiförbruk-
ningen som gör en konverteringsinvestering mycket dyr per pro-
ducerad kWh.

Vi antar därför att anpassningsprocessen 1997 fortfarande på-
går och modifierar bedömningarna ovan något. Som grund för
hur långt anpassningen kan ha hunnit kan man använda någon typ
av elasticitetsskattning. Dessa bygger visserligen på historiska
data då det rådde annan tillväxt, och framförallt, andra prisrela-
tioner mellan olika energibärare. I elasticiteterna fångas emeller-
tid effekter av anpassningsproblem och informationsbrist in och
det vore därför intressant att se vad en prisökning på ca 70 c/c
skulle ge för total användning av elvärme 1997. Vi beräknar detta
med hjälp av elasticitetsberäkningar som verket låtit göra. De av-
ser bostäder med elvärme (inklusive hushållsel) och perioden
1950-84. Med utgångspunkt från vår elvärmeprognos för 1997
med kärnkraft får vi därvid fram att elvärmen skulle reduceras till
12-13 TWh jämfört med vårt utgångsläge för 1997 där kärnkraf-
ten ännu ej avvecklats (vilket ligger ca 1 TWh högre än 1985 års
normalårskorrigerade elvärmeförbrukning). Utgår man ifrån en
total elvärme 1997 utan kärnkraft på ca 13 TWh, ligger man ca
5-8 TWh utöver vad som vore optimalt enligt K-konsultstudien.
som dock inte tar hänsyn till fritidshus och eventuellt under peri-
oden tillkommande elvärme, respektive MARKAL-modellens
långsiktiga resultat.

Mot denna bakgrund har vi bedömt att nivån för elvärme 1997
i avvecklingsfallet kan ansättas till ca 13 TWh varav 11 TWh är
förbrukning i 1985 års bestånd och 2 TWh nytillkommande elvär-
me och elvärme i fritidshusen. Det ger en minskning med ca
13 TWh jämfört med referensfallet 1997.

Vari består då denna reducering? Vi räknar med att energi-
sparandet står för totalt ca 20 % i beståndet som helhet, d v s ca
4 TWh. Övriga 9 TWh substitueras genom effektivare använd-
ning av kvarvarande el och genom övergång till andra energislag,
varvid oljeanvändningen ökar med ca 4 TWh, fjärrvärmeleveran-
serna med ca 1,5 TWh och ved och övrig fastbränsleeldning med
ca 3,5 TWh. För totaluppgifter se prognossammanställning i ta-
bell 5.18.
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Hushållsel och driftel
Som framgår av tabell 5.20 har hushållselförbrukningen varit

relativt konstant under början av 80-talet, d v s legat på en nivå
runt 14 TWh. Utbyte av gammal utrustning till elsnålare nya pro-
dukter har ungefär kompenserat för den ökade utbredningen av
vissa hushållsapparater, t ex disk- och tvättmaskiner. De kost-
nadsmässiga motiven för utbyte av hushållsapparater är små även
med kraftiga elprishöjningar. Sparpotentialen i t ex kyl- och frys-
utrustning bedöms till ca 2 TWh om all utrustning äldre än 3 år
skulle bytas ut14. Detta skulle emellertid kosta det enskilda hus-
hållet ca 5 000-6 000 kr som ska jämföras med en intäkt motsva-
rande ca 150kr/år. I och med att apparatstocken byts ut av andra
skäl reduceras dock energiförbrukningen. Jämför man t ex en frys
modell 1976 med en av 1986 års modell förbrukar den senare bara
hälften så mycket el per år (d v s 510 kWh/år).

I tabell 5.24 redovisas den genomsnittliga energiförbrukningen
för ett antal viktigare hushållsapparater samt förbrukningsnivån
för bästa apparat på marknaden. Vidare redovisas antal försålda
enheter per år.

Tabell 5.24 Elförbrukning för några hushållsapparater samt försålda
enheter per år

Kyl/svalskåp

Frysskåp

Spis

Diskmaskin

genomsnitt

kWh/år

440

880

630

400

bästa apparat på
marknaden
kWh/år

275

580

550

230

antal sålda per år

150 000

225 000

205 000

75 000

Antar man att denna utveckling fortsätter under en 1 O-årsperi-
od får man följande energiförbrukningsnivåer 1997 (jämfört med
utgångsläget).

Tabell 5.25 Total elåtgång per år för några hushållsapparater

l4Källa: Vattenfall.

Kyl/svalskåp

Frysskåp

Spis

Diskmaskin

Summa

Utgångsläge
GWh/år

1434

2868

2054

1304

Med utbyten
GWh/år

1409

2802

2038

1292

GWh/år

25

66

16

13

120
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Av detta framgår att den "spontana" besparingen uppgår till
ca 120 GWh/år vid utbyte av dessa apparater, som svarar för ca
hälften av hushållselförbrukningen i ett genomsnittligt hushåll.
Vid en tidigareläggning av kärnkraftsavvecklingen är det emeller-
tid troligt att denna utveckling påskyndas något, till följd av sti-
gande elpriser. ROT-programmet kan även väntas resultera i ett
ökat antal reparationer och moderniseringar. Om förnyelsetakten
per år fördubblas och effektiviseringen fortsätter att öka något
under perioden kan vi alltså få en minskning i elförbrukning på
högst 1/2 TWh.

Mot denna minskning måste sedan ställas det faktum att ökad
privat konsumtion kan leda till att vissa hushåll ökar sitt apparat-
innehav och har flera apparater av samma sort, vilket leder till
täckningsgrader på över 100 %. Bland småhus är täckningsgra-
derna för frysar redan idag 128 % och för kyl 109 %. Även i fler-
bostadshus ligger täckningsgraden för kylskåp idag över 100 %.
Någon definitiv gräns för hur hög täckningsgraden kan bli exi-
sterar inte.

Av ovanstående drar vi den slutsatsen att det finns en potential
att hålla elförbrukningen konstant trots att täckningsgraderna för
vissa ganska elkrävande apparater t ex disk- och tvättmaskiner
fortfarande ökar. Av intresse i detta sammanhang är vilken all-
män ekonomisk utveckling som är att vänta, vilket påverkar ut-
rymmet för såväl utbredningen av antalet apparater som moderni-
seringar och utbyte av gammal utrustning. Det är med andra ord
möjligt att inkomstelasticitcten är väl så viktig som priselasticite-
ten.

Detsamma gäller förmodligen även för driftel i lokalsektorn.
Där är dock som nämndes tidigare oklarheten stor om vad den
utnyttjas till. Om elvärme ingår har den delen av efterfrågan för-
modligen en priskänslighet som påminner om vad som framkom
i K-Konsultstudien. Då vi inte känner hur stor en sådan post kan
vara är det emellertid omöjligt att segmentera denna elanvänd-
ning som 1985 uppgick till totalt 23 TWh, varav driftelen i olika
typer av lokaler svarade för ca 18 TWh. Det är den senare som
står för praktiskt taget hela ökningen under senare år.

Med utgångspunkt från de elasticiteter som skattas för verkets
räkning för olika aggregat inom sektorn bostäder och service för
perioden 1950-84 ska vi emellertid försöka beräkna hur denna
elanvändning skulle komma att påverkas av en prishöjning på
drygt 50 % (vilket motsvarar vår prisnivå för kolkondens). I detta
sammanhang är det även av intresse att studera vilken effekt som
stigande privat konsumtion skulle kunna få på den totala efterfrå-
gan.

Vi arbetar med en elasticitetsmodell som skattar elefterfrågan
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i bostäder utan elvärme, d v s endast utvecklingen av hushållscl.
Följande pris- och inkomstelasticiteter för hushållsel erhålls:

Kort sikt Lång sikt

Priselasticitet -0.16 -0.35

Inkomstelast icite t1 0.61 1.35

För lokaler finns inga motsvarande skattningar varför vi tving-
as utnyttja dessa skattningar för hushållsel även för driftel. Elasti-
citeterna ovan kan utnyttjas för att skatta dels aggregatet av hus-
hållsel och driftel, dels hushållsel respektive driftel separat. Vi
räknar med en årlig ökning av den privata konsumtionen motsva-
rande 2,2 % per år. Vilket skulle ge en total tillväxt i konsumtio-
nen till 1997 på ca 27%.

Med utgångspunkt från 1985 års förbrukning, d v s 37 TWh,
kan vi sedan skatta en total för 1997 utifrån såväl inkomst- som
priselasticiteterna. Detta skulle ge en total förbrukning 1997 mot-
svarande ca 40 TWh. Nu bedömer vi en ökning av hushållselför-
brukningen som ganska orimlig, p g a mättnadstendenser och ef-
fektivare utrustning varför vi väljer att även studera vilket resultat
vi skulle få om vi bara tar hänsyn till priseffekten. Detta ger
ca 33 TWh. Om vi antar att hushållselförbrukningen skulle vara
tämligen opåverkad och väljer att studera vad som skulle hända
med driftelen separat hamnar vi på 25 TWh för driftdelen om vi
tar med inkomsteffekten och på 21 TWh om vi bara tar hänsyn
till priseffekten.

Vår slutliga bedömning är en total på ca 36 TWh bestående av
ca 14 TWh hushållsel och ca 22 TWh driftel. Detta betyder
ca 4 TWh lägre elförbrukning för dessa ändamål än i en situation
där kärnkraften ännu ej avvecklats, varav driftelen står för mer-
parten av anpassningen, medan hushållselförbrukningen totalt
inte påverkas i särskilt hög grad.

Sammanfattning
Avsnitten ovan leder fram till en total elanvändning inom sek-

torn 1997 om kärnkraften avvecklas inom en tioårsperiod på ca
49 TWh. 13 TWh utgörs av elvärme och 36 TWh av hushållsel
och driftel. Vi kan jämföra totalsiffran med vad vi får fram med
hjälp av en ekonomisk flersektorsmodell där energisektorn ingår,
FFE-modellen. I modellen uppnås fullständig anpassning i hela
ekonomin, inklusive balans i utrikeshandeln. Modellen arbetar
med hjälp av elasticitetsuppskattningar för olika energikällor,
samt korspriselasticiteter för olika energislag. Dessa försöker
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fånga in vilken grad av utbytbarhet som finns mellan olika ener-
gislag. Utgångsnivån för modellen har stämts av emot vår bedöm-
ning om det statistiska utgångsläget. Denna modell ger i avveck-
lingsalternativet en total elanvändning inom bostäder och service
1997 på knappt 52 TWh och en total energianvändning på
137 TWh.

5.4.6 Alternativa bränslepriser och
osäkerhet

Hur skulle verkets alternativa bränsleprisutvecklingar påverka
vår bedömningar av elvärmekonverteringen till 1997 som vi redo-
gjorde för ovan?

I figur 5.10 redovisas hur dessa prisutvecklingar enligt K-kon-
sultstudien skulle påverka elefterfrågan i småhus vid olika
råkraftspriser15.1 figuren finns även inlagt det referensfall som re-
dovisades tidigare.
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Figur 5.10 Elförbrukning 1997 i 1985 års elvärmda småhusbestånd

"Detta är en partiell
analys som överdriver re-
aktionen på bränslepris-
förändringarna då i
praktiken även elpriset
skulle påverkas av
bränsleprisförändringarna.

Som framgår av figuren skulle valet av optimalt system endast
påverkas mycket lite vid elpriser högre än ca 250 kr/MWh. I det
aktuella elprisintervallet (340 kr/MWh) för 1997 skulle skillnader
i elefterfrågan i småhus mellan låg- och högalternativet för olje-
priset bli 1,5 TWh. Oljeanvändningen skulle vara mer än dubbelt
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så stor vid låga oljepriser, d v s ca 7,5 TWh jämfört med knappt
3 TWh vid höga oljepriser. Vid lägre råkraftspriser är skillnader-
na större mellan elanvändningen i de olika oljeprisfallen. Detta
betyder att det vid stora trögheter i anpassningsprocessen, som
ger en högre elanvändningsnivå, kan det bli större variation i el-
förbrukning vid oljeprisförändringar än vad som är fallet i en opti-
malt avvägd situation.

För flerbostadshus och lokaler ser situationen lite annorlunda
ut.
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Figur 5.11 Elförbrukning i 1985 års elvärmda bestånd av flerbostadshus
och lokaler

Av figur 5.11 framgår att skillnaderna i detta fall är relativt sett
större även vid höga elpriser. I fallet med 340 kr/MWh skulle el-
förbrukningen variera mellan 0,8 och 1,4 TWh, och oljeanvänd-
ningen mellan 3,4 och 1,6 TWh beroende av oljeprisnivån.

Sammanlagt betyder detta att elförbrukningen totalt i en opti-
mal situation bara varierar med drygt 2 TWh, beroende på vilken
oljeprisutveckling som realiseras.

Vi väljer emellertid att istället utgå från den prognos som vi
tidigare redovisat där elvärmekonsumenterna inte hunnit anpassa
sig fullständigt utan förbrukningen ligger runt 11 TWh i 1985 års
elvärmebestånd i stället för kring de 8 TWh som vore optimalt
enligt tabellerna. Vid den nivån får vi följande variationer i el-
respektive o!ieanvändningen enligt konsultstudien.
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Tabell 5.26 Bränsleprisernas inverkan över energianvändningen i 85-
års elvärmda byggnadsbestånd

Lågt oljepris Högt oljepris

Elanvändning 9,3 11,4

Oljeanvändning 6,1 2,5

Övrig energianvändning 5,4 4.0

IASe Energihushållning
och nyckeltal. Statens
energiverk 1986:8.

Som framgår av tabellen varierar elförbrukningen även här
med ca 2 TWh och oljeanvändningen med knappt 4 TWh bero-
ende på vilken prisutveckling som realiseras. Detta kan tolkas
som att anpassningsprocessen i vår prognos resulterat i ett energi-
system som är ganska oberoende av oljeprisvariationer.

Det är troligt att oljeanvändningen inom andra värmesystem
också skulle påverkas av väsentligt varierande priser på olja.
Energisparandet totalt i bebyggelser tycks emellertid inte vara
särskilt känsligt för måttliga variationer i oljepriserna16. Incita-
menten att vidta lönsamma åtgärder skulle emellertid kunna på-
verkas av en låg prisnivå för olja, vilket skulle kunna resultera i
högre oljeanvändning för värmebehov än vad som i och för sig
vore lönsamt. Det är svårt att kvantifiera effekterna av ett sådant
beteende. Det är också möjligt att en allmän tröghet i anpassning-
en gör att konsumenterna inte hinner ändra sitt beteende innan
priserna ånyo stiger. Denna osäkerhet som beror på beteendeva-
riationer är mycket svår att ha någon bestämd uppfattning om.

Övrig oljeanvändning inom sektorn utgörs främst av jordbru-
kets dieselanvändning. Priskänsligheten för denna är också svår-
bedömd. Det är emellertid troligt att användningsnivån är mer
styrd av den ekonomiska utvecklingen inom jordbruket totalt än
av variationer i oljeprisnivå. Tillgänglig statistik visar att förbruk-
ningen av drivmedel inom jordbruket 1983 låg på samma nivå som
I960. Fördelningen mellan olika produkter har emellertid för-
skjutits, så att fotogen- och bensinanvändningen minskat och die-
selanvändningen ökat. Produktmixen har påverkats av prisut-
vecklingen under perioden, medan den totala nivån är oföränd-
rad. På totalnivå tycks därför denna användning inte vara särskilt
priskänslig. Det är troligt att det snarare är andra faktorer, som
ekonomisk utveckling och jordbrukspolitik som kommer att få ef-
fekter för den totala förbrukningen.

Osäkerheter om inkomstutveckling, bränslepriser, teknisk ut-
veckling och anpassningsförmåga gör givetvis att den totala pro-
gnosnivån för elanvändningen, 49 TWh för avvecklingsalternati-
vet, inte får tolkas för exakt. Vi bedömer att ett totalt osäkerhets-
intervall på ca 10 TWh är rimligt, och att elanvändningen i av-
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vecklingsalternativet skulle ligga mellan 45 och 55 TWh. Motsva-
rande intervall i en situation där kärnkraften ej avvecklas bedöms
vara ungefär lika stort. På längre sikt är osäkerheten givetvis ännu
större. Ny teknik för framförallt värmeproduktion och sparande
kan reducera elanvändningen ytterligare. Till 2010 räknar vi med
ett osäkerhetsintervall på ca 15 TWh. För en sammanfattning av
dessa resultat hänvisas till sammanställning för alla scenarier i av-
snitt 5.4.1.

5.4.7 Snabbavveckling till 1989

I det fall man vill avveckla kärnkraften inom en period av 2
år hinner man inte färdigställa ny produktionskapacitet. Hur stor
prisökning skulle då vara nödvändig för att åstadkomma önskat
efterfragebortfall? För att svara på denna fråga måste man känna
den kortsiktiga priselasticiteten hos olika användare baserade på
ekonometriska studier, alternativt försöka uppskatta undanträng-
ningen utifrån beräkningar av optimala system vid olika prisnivå-
er, på samma sätt som presenterats i avsnittet om avveckling till
1997.

De elasticiteter vi utnyttjade tidigare var långsiktiga och tog
hänsyn till den större anpassningsförmåga som finns på lång sikt.
i och med att kapitalstocken ^ t s ut och måste förnyas, samt till
nya förutsättningar vad gäller teknik.

På kort sikt är man mer beroende av den befintliga utrustning-
en och trögheterna är i allmänhet mycket större. Detta gör att an-
passningen vid en given prisförändring blir mindre. Följande
kortsiktiga elasticiteter har beräknats för perioden 1950-8417.

Tabell 5.27 Kortsiktiga elasticiteter för el i bostäder

inkomstelasticitet priselasticitet

Aggregat:
El i bostäder med elvärme 0.82 -0,10

El i bostäder utan elvärme (d v s hushållsel) 0.61 -0.16

Utifrån dessa elasticiteter kan sedan beräknas vilka prisök-
ningar som krävs för att åstadkomma en viss undanträngning.

Vi börjar med att beräkna vad som sker på kort sikt vid en höj-
ning av elpriset med 70 % för elvärme och 50 % för hushållsel.
Inkomstutvecklingen är svår att bedöma i en sådan krisartad si-
tuation, som en avveckling på 2 år skulle innebära, vilket gör att

l7christer Nilsson, GÖ- v i begränsar oss till att studera priseffekten. Med de ovan angivna
teborgs universitet. elasticiteterna blir effekterna av en prishöjning relativt begränsa-
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de. Resultatet blir i storleksordningen 4-5 TWh totalt utifrån da-
gens nivå, och är fullkomligt otillräckligt för att åstadkomma en
undanträngning som skulle göra en avveckling trovärdig. Mot
bakgrund av vår tidigare analys av elvärmen kan vi emellertid för-
moda att de ovan angivna kortsiktiga elasticiteterna för hushåll
med elvärme knappast är tillämpliga i dagens situation, då många
nya substitut utvecklats. Det förefaller heller inte självklart att
elasticiteten ens på kort sikt skulle vara lägre för hushåll med el-
värme än för hushåll utan elvärme. Detta var förmodligen fallet
under tidigare år, då en anpassning av elvärmen på kort sikt var
omöjlig p g a att tekniska lösningar och alternativ ej utvecklats.
Idag finns redan ny teknik typ kombipannor och värmepumpar,
som gör en konvertering möjlig och lönsam även vid relativt mått-
liga prisökningar. Det är därför med största sannolikhet så att
dessa elasticiteter underskattar elvärmens priskänslighet på kort
sikt.

I vår studie av en avveckling till 1997 har vi redovisat att en
reducering av elvärmen till ca 8 TWh eller t o m 4-6 TWh från en
nivå på 24 TWh vore lönsam på lång sikt vid prishöjningar på
70 %. Hur ser motsvarande potential ut på kort sikt, d v s när de
flesta utrustningarna ännu ej slitits ut och endast de rörliga kost-
naderna i värmeproduktionen konkurrerar med totala kostnader
för alternativen? Hur blir effekterna för de optimala sparnivåer-
na?

I den studie som verket låtit genomföra har följande nivåer för
energisparandet till 1989 i procent av 1985 års förbrukning varit
utgångspunkt:

Småhus 6
Flerbostadshus 8
Lokaler 10

För småhus är även effekten av en komfortsänkning motsva-
rande ytterligare ca 6 % vid en prisökning på 70 % beaktad.
Dessutom har hänsyn tagits till vad som vore optimalt om det inte
fanns några begränsningar i tid när det gäller sparinvesteringarnas
genomförande.

I figur 5.12 redovisas skillnaden i elförbrukning i bestånden vid
olika råkraftpriser 1989 jämfört med 1997.

Av figuren framgår effekterna av flera olika faktorer:
• sparandet blir mindre främst som ett resultat av att man inte

hinner anpassa sparandet på kort sikt ens vid väsentligt sti-
gande elpriser. Däremot beaktas vissa komfortsänkande åt-
gärder som gör att sparandet blir större på kort sikt än i en
situation där kärnkraften inte avvecklats
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Figur 5.12 Elförbrukning i 1985 års elvärmda småhusbestånd

• större delen av utrustningen är ej utsliten
• ej utslitna kombipannor har möjlighet att reagera på det kort-

siktiga oljepriset 1989. Övriga kategorier, för vilka investe-
ringar i ny teknik är nödvändiga för att kunna utnyttja olja,
utgår från ett 'långsiktigt oljepris, vilket ligger något högre än
det förväntade oljepriset 1989.

I tabell 5.27 redovisas hur den optimala energiförbrukningen
ser ut 1989 vid prisnivån 340 kr/MWh. Dessutom anges hur sam-
mansättningen av energianvändningen förändras om prisnivån
stiger till knappt 500 kr/MWh.

Tabell 5.28 Energiförbrukningen 1989 i 1985-års elvärmda bestånd av
småhus

Elpris
kr/kWh

338
486

Nettoför-
brukning/
hus MWh
18,9

17,4
17,4

El, hög-
last TWh
brutto

2,5
0,8

El. låg-
last TWh
brutto

5,7
1,6

Olja,
TWh
brutto

4,7
13

Annat,
TWh
brutto

7,3
6,7

Investerings-
kostnader mil-
jarder kronor

22,6
36,4

Som framgår av tabellen är den optimala elförbrukningen i
storleksklassen drygt 8 TWh, vid priset 340 kr/MWh och endast
2,5 TWh vid ett så högt råkraftpris som 486 kr/MWh.
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Om man inte hade restriktioner för sparnivåerna vore det
emellertid optimalt med endast ca 5 TWh i elanvändning och ca
10,8 TWh i övrig energianvändning vid priset 340 kr/MWh. Den
anpassning som detta förutsätter bedömer vi emellertid som
omöjlig på så kort tid som 2 år.

För flerbostadshus och lokaler ser motsvarande energianvänd-
ning ut som i tabell 5.29.

Tabell 5.29 Energianvändningen 1989 i 1985-års bestånd av elvärmda
flerbostadshus och lokaler.

Elpris E!. låglast El. höelast Olja. TWh Annat. TWh Investerings-
kr/kWh TWh TWh " kostnader mil-

brutto brutto brutto brutto jarder kronor

338 0.5 1.0 2,2 0,2 3.6
486 0.3 0.8 3.5 0,2 3.4

Ca 1,5 TWh vore optimalt vid priset 340 kr/MWh. Elförbruk-
ningen minskar till ca 1 TWh vid priser närmare 500 kr/MWh.
Sparnivåerna här förutsätter inte några beteendeanpassningar
och några ytterligare investeringar är inte medräknade, utöver
dem som realiseras vid det "autonoma" sparande som redovisa-
des tidigare. Sammanlagt betyder detta en elanvändning totalt
kring ca 10 TWh vid priset 340 kr/MWh och 3-4 TWh vid prisni-
vån 485 kr/MWh. Detta är något högre än vad som enligt samma
studie vore optimalt till 1997, främst beroende på de lägre spar-
nivåerna.

Elförbrukningen för uppvärmning i 1985 års bestånd borde
därför kunna minska med ca 14 TWh vid 340 kr/MWh, vilket vida
överstiger vad som erhålls med hjälp av de skattade kortsiktiga
elasticiteterna.

Den totala undanträngningen som erhålls på detta sätt, d v s
14 TWh elvärme och ca 3 TWh hushållsel och driftel (m h a kort-
siktig priselasticitet) skulle även den kunna vara otillräcklig.

Om vi betraktar den undanträngning som blir resultatet av ett
elpris motsvarande 485 kr/kWh erhåller vi ett totalt efterfråge-
bortfall på ca 20 TWh elvärme och ca 5 TWh hushållsel och drift-
el, d v s totalt ca 25 TWh. Resterande elefterfrågan utgörs alltså
av 3-4 TWh elvärme och ca 32 TWh hushållsel och driftel.

I tabell 5.30 redovisas vilken elförbrukning som skulle vara
lönsam i sektorn vid elpriser motsvarande 42 respektive 48
öre/kWh i producentledet vilket ger ca 70 respektive 77 öre i kon-
sumentledet.

Är det rimligt att anta att en så kraftig efterfrågeanpassning
kan komma till stånd till 1989?

En förutsättning för konverteringen av elvärme är att elpris-
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Tabell 5.30 Elförbrukning vid alternativa prisnivåer

TWh
Elvärme
Hushållseldriftel
Totalt Bostäder, service m m

Prisnivå,

77
4

32
37

öre/kWh

70
9

33
41

höjningarna inte upplevs av konsumenterna som tillfälliga utan
att prishöjningen kommer att bli bestående. I annat fall krävs
ännu högre elpriser för att åstadkomma de angivna effekterna.
Dessutom förutsätter en snabb och omfattande konvertering att
inga restriktioner på utbudssidan föreligger, d v s att pannor och
ny utrustning finns tillgängligt och kan installeras. Dessutom för-
utsätter dessa konverteringar investeringar motsvarande ca 40
miljarder kronor, vilket ställer krav på en väl fungerande kredit-
marknad. Kompensation i form av inkomstöverföringar för de
hushåll som drabbas skulle aktualiseras.

5.4.8 Avveckling till 2010
En avveckling av kärnkraften under en längre tidsperiod skulle

innebära att konsumenterna fick mer tid för sin anpassningspro-
cess. T ex skulle det medföra att hela den potential som redovisa-
des i diagrammen i avsnitt 5.4.5 och som framkom i MARKAL-
modellen skulle realiseras med större sannolikhet, då trögheterna
på lång sikt hinner övervinnas. Osäkerheter när det gäller nya
tekniska lösningar gör emellertid hela anpassningsprocessen svår-
bedömd. Detsamma gäller förändringar i vår omvärld och den
ekonomiska utvecklingen i allmänhet. Miljöpolitiken är också
svårbedömd i ett längre perspektiv. Merkostnader bl a genom
krav på låga utsläpp av olika emissioner kan uppstå.

I ett längre tidsperspektiv är det emellertid troligt att ny teknik
skapar nya möjligheter för både energisparande och tillförsel.

Under en så pass lång period hinner forsknings- och utveck-
lingsinsatser resultera i kommersiella lösningar. Byggforsknings-
rådet satsar t ex på att få fram nya lösningar för eleffektiva bygg-
nader. Målet är att till 1990 få fram ett kunskapsunderlag för elef-
fektivare användning, dels i form av teoretiska studier dels genom
demonstrations- och experimentbyggnadsprojekt. Syftet är att få
fram såväl ny hushållningsteknik som teknik för konvertering av
elvärmda hus till mindre elkrävande uppvärmningssystem, t ex
värmepumpar, luftburna system, solvärme och effektiva bränsle-
eldade system.

Osäkerheterna är även stora när det gäller utvecklingen av
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driftel i lokalerna. Det är emellertid rimligt att anta att nya verk-
samheter och expansion av äldre verksamheter kommer att ta ny
kapacitet i anspråk. Hushållsel kommer att kunna utnyttjas effek-
tivare och utvecklingen av nya elsnåla apparater kommer förmod-
ligen att innebära att den totala förbrukningen inte ökar. även om
apparatinnehavet ökar. Äldre utrustning kommer ju successivt
att bytas ut.

Den prognos som verket presenterar för 2010 är en modifiering
av den tidigare diskuterade awecklingsprognosen till 1997.

Prognoserna skiljer sig något vad gäller total elanvändning.
Prognosen för 2010 ligger något högre än motsvarande för 1997.
Till 2010 förutsätts elvärme kunna användas på ett effektivare
sätt, t ex i form av värmepumpar, vilket gör elanvändningen för
värmebehov mer konkurrenskraftig. Detta minskar behovet av
framförallt lätt eldningsolja. Dessutom leder ny teknik för ener-
gisparande till att nettoenergibehovet sjunker något, jämfört med
när avvecklingen sker till 1997. Vidare ökar behovet av el inom
lokalsektorn, varför den totala elanvändningen för hushållsappa-
rater och driftel ligger ca 2 TWh högre än motsvarande för 1997
utan kärnkraft.

Denna ökning i driftel medför att energianvändningen totalt
inte skiljer sig stort i de båda avvecklingsalternativen, trots det
mer omfattande energisparandet och den större oljeersättningen
i fallet med den längre avvecklingsperioden.

Sammanfattningsvis tror vi att elanvändningen kommer att lig-
ga 2-5 TWh högre i det längre perispektivet. Utvecklingen av den
övriga energianvändningen beror på teknisk utveckling av elsnål
uppvärmningsteknik för att ersätta olja samt lönsamheten i ny
energibesparande teknik. Den internationella prisutvecklingen
på bränslemarknaderna är givetvis även av stor betydelse för såväl
utvecklandet som utnyttjandet av alternativa tekniker.

Osäkerhetsintervallet bedöms ligga mellan 40-55 TWh, där
den lägre nivån motsvarar en nivå med långt driven energihushåll-
ning i bebyggelsen och kraftig reducering av hushålls- och driftel-
förbrukningen.

5.5 Fjärrvärmemarknaden

5.5.1 Resultat och bakgrund
Elanvändningen i fjärrvärmen är inte särskilt stor, 1985 var den

totalt 5,3 TWh varav 3,6 TWh utgjordes av leveranser till de av-
kopplingsbara elpannorna. Trots detta är fjärrvärmen av intresse
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i samband med kärnkraftsavvecklingen, dels därför att elanvänd-
ningen vid fjärrvärmeproduktionen betraktas som lättersättlig,
dels därför att fjärrvärmesystemen ger underlag för en samtidig
el- och värmeproduktion med en verkningsgrad kring 85 7r i
kraftvärmeverken.

Enligt verkets bedömningar kommer fjärrvärmeleveranserna i
referensalternativet att öka till 38 TWh 1997 och 41 TWh 2010.
Med en avveckling av kärnkraften till 1997 bedöms fjärrvärmele-
veranserna bli 2 TWh högre 1997 än i referensalternativet. Elan-
vändningen, inklusive el för pumpning för distribution av vatten,
har i referensalternativet beräknats till 2.6 TWh 1997 och
0.8 TWh 2010. För 1997 utan kärnkraft blir motsvarande siffra
1.8 TWh.

Fjärrvärme etablerades - i förhållande till andra ledningsbund-
na produktions- och distributionsformer av energi - relativt sent i
Sverige. Den första anläggningen togs i drift i slutet på fyrtiotalet.

Bostadsbyggandet inom det s k miljonprogrammet under
1960-talet ledde till att den levererade värmemängden ökade med
i genomsnitt nära 20 % per år räknat från 1960 och uppgick till
10 TWh under 1969.

Under 70-talet mer än fördubblades leveranserna till slutför-
brukarna. Antalet fjärrvärmeabonnenmang uppgick vid utgång-
en av 1979 till 51 000. inkluderande 1 miljon lägenheter, omkring
35 7c av den uppvärmda ytan för lokaler och 60 000 småhus. Den
till abonnenterna levererade värmemängden uppgick då till drygt
26 TWh. Under denna tioårsperiod blev tillväxten 10 % per år.
För att täcka omvandlings- och distributionsförluster erfordrades
en total tillförsel på 33 TWh. där oljan svarade för över 90 7c.
inhemska bränslen för 5 7c, kolinsatsen för 1.5 7c samt elpannor
och spillvärme för 1.5 %.

Utvecklingen 1979-1984 visar på en årlig genomsnittlig ökning
med 4 % räknat på de temperaturkorrigerade värmeleveranserna
för de två åren.

Enligt SCB:s statistik "El- och fjärrvärmeförsörjningen 1984"
samt "Energistatistik för lokaler 1984" var antalet abonnemang
år 1984 drygt 84 000, bestående av 1,2 miljoner lägenheter, drygt
40 % av lokalytan och 90 000 småhus. Nära 30 TWh fjärrvärme
levererades till slutanvändarna detta år. För denna leverans er-
fordrades en total tillförsel på drygt 37 TWh. Oljeinsatsen hade
då minskat dramatiskt eller till 36 % medan kolet ökat till 24 7c
och elpannor, värmepumpar och spillvärme svarade för 25 %.
1984 var ett gott vattenår, vilket möjliggjorde att de s k avkopp-
lingsbara elpannorna kunde insättas och producera en värme-
mängd på 5,3 TWh och därmed åstadkomma en oljereduktion
motsvarande nära 6 TWh.
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5.5.2 Utvecklingen till 1997 och 2010

Vad gäller prognosförutsättningarna för olika användarkate-
gorierna av fjärrvärme och deras efterfrågan på fjärrvärme i de
tre prognosalternativen, hänvisas till respektive sektoravsnitt.

Prognos 1997 - referensalternativet
Sammanlagt väntas användarnivån för industrisektorn och sek-

torn bostäder, service m m 1997 uppgå till knappt 38 TWh, vilket
ger en ökningstakt på 1 % per år räknat från 1985. om 1985 års
värde - cirka 37 TWh - temperaturkorrigeras till 33 TWh.

Trots den relativt stora insatsen av avkopplingsbara elpannor
och värmepumpar under 1985 blev systemverkningsgraden - total
slutlig användning dividerad med total tillförsel - 80 %, genom
att omvandlingsförlusterna för den bränslebaserade produktio-
nen blev nära '5 % medan distributionsförlusterna uppgick till
9 % av värmeproduktionen. Orsaken till de relativt höga förlus-
terna detta år beror sannolikt på de extremt kalla perioderna un-
der året, då vissa anläggningar fick köras maximalt och att äldre
och dåligt intrimmade hetvattencentraler togs i drift.

Även en ökad användning av kol, trädbränsle och framförallt
avfall leder normalt till större omvandlingsförluster. Överslagsvis
ger koleldning cirka 5 procentenheter lägre pannverkningsgrad
än oljeeldning och trädbränslen eller torv drygt 10 %. Ju mer av-
fall som sätts in vid fjärrvärmeproduktionen desto högre blir ock-
så förlusterna, eftersom avfall som bränsle vanligen har en verk-
ningsgrad vid 70-80 %.

I samtliga prognosfall har de totala omvandlings- och distribu-
tionsförluster bedömts bli cirka 10 % vardera d v s en system-
verkningsgrad kring 80 %.

Referensfallet 1997 kräver således en total tillförsel på drygt
47 TWh, varvid bränsleinsatsen svarar för något över 80 % alltså
motsvarande 1985 års värde. Fördelningen av bränslen räknat på
den totala tillförseln framgår av tabell 5.31.

Som synes förväntas inga dramatiska förlopp, vad avser bräns-
lena. Kolet (inklusive hyttgas) ökar med cirka 3 TWh, de inhems-
ka bränslena med omkring 4 TWh, medan oljeanvändningen
minskar med knappt 4 TWh.

Användningen av avkopplingsbara elpannor däremot, minskar
kraftigt - från 3,6 TWh till 0,5 TWh - på grund av stigande elpri-
ser och ökad elefterfrågan även under sommarhalvåret ett nor-
malt vattenår. Endast vid extremt goda vattenår kan de stora el-
pannorna ha en marknad.

Till viss del kommer detta bortfall att pareras av en ökad insats
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av eldrivna värmepumpar. Dessa värmepumpar bedöms vara
konkurrenskraftiga i detta alternativ.

Prognos 1997 - utan kärnkraft
I alternativet 1997 utan kärnkraft, ersätts delar av elvärmen

inom såväl industrin, som sektorn bostäder, service m m av andra
uppvärmningsformer. De sektorvisa prognoser som gjorts för
fjärrvärme leder till en användningsnivå som ligger drygt 2 TWh
högre än i referensalternativet.

Sannolikt finns en potential inom industrin på knappt 1 TWh
och inom den andra sektorn kring 1,5 TWh. Fjärrvärmesystem
med ett stort inslag av fastbränslebaserad kraftvärme borde - ge-
nom att intäkterna från elproduktionen kan krediteras värmepro-
duktionskostnaden - kunna konkurrera med el- eller oljebaserad
uppvärmning och därmed skapa utrymme för en ökad fjärrvärme-
expansion.

Den prognoserade slutliga fjärrvärmeanvändningen på
40 TWh för awecklingsalternativet, kräver en total tillförsel
kring 50 TWh.

Utan kärnkraftinsats blir inslaget av avkopplingsbar kraft rudi-
mentärt eller uteblir kanske helt av produktionskostnadsskäl.

Däremot finns det troligen en nisch av storleksordningen
3 TWh producerad värmemängd från fjärrvärmesystemens vär-
mepumpar under främst sommarhalvåret. Enligt verkets bedöm-
ningar kan genomsnittpriset (inklusive skatt) för el till fjärrvärme-
verken komma att ligga kring 45 öre/kWh vilket ger en kostnad
kring 15 öre/kWh för värme producerad från värmepumpar med
en värmefaktor på 3. Verkets prisprognos i referensalternativet
för lågsvavlig tjock eldningsolja ligger kring 19 öre/kWh år 1997.
Det är dock uteslutet att värmepumparna kan konkurrera mot oli-
ka former av fastbränsleeidning.

I fjärrvärmesystem med såväl kraftvärme som värmepumpar
blir situationen annorlunda. Under perioder med höga elpriser
kan det bli lönsamt att stänga av värmepumparna för att öka
kraftvärmeunderlaget och därigenom öka elproduktionen, förut-
satt att det finns ledig kapacitet i kraftvärmeverket.

Hur bränsleslagen väntas fördela sig i detta alternativ framgår
av nedanstående tabell.

Den ökade totala tillförseln på knappt 3 TWh måste givetvis
klaras av bränslen. Bränsleinsatsen måste öka med omkring
5 TWh genom att icke-bränslena minskar med 2 TWh, om en to-
tal ökning av den slutliga användningen på något över 2 TWh ska
uppnås. Den största ökningen bedöms kolet svara för. kring
3 TWh, medan de inhemska bränslena sannolikt kan öka med
kanske 2 TWh. I sammanhanget bör betonas att det är problema-
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Tabell 5.31 Bransfestagens fördelning i TWh och % räknat pä tillförsel
1985 och 1997 - alternativ utan kärnkraft samt referensalternativet.

Kol. hvttgas
Inhemska bränslen
Olja
Annat'

Total tillförsel

1985

TWh

12.2
6.7

17.3
9.6

45.8

rr

26
15
38
21

HM)

1997
Utan

TWh

18
12
14
6

50

kärnkraft

<7

36
23
28
13

100

1997
Referensalter-
nativet
TWh

15
11
13
8

47

"t

33
22
28
16

100

1 Elpannor, värmepumpar, spillvärme m m.

tiskt att bedöma hur avvägningen mellan kol och inhemska bräns-
len kan gestalta sig i de båda alternativen för 1997. Såväl kommu-
nalpolitiska ambitioner gällande sysselsättning, luftföroreningar
m m som ekonomiska bedömningar - till kolets fördel - spelar
givetvis in. För torv finns ännu ingen större infrastruktur varför
torvanvändningen 1997 blir ytterst osäker. Prisprognoserna ger
dock vid handen att oljeanvändningen sannolikt kommer att ligga
vid samma nivå oavsett om kärnkraften avvecklas eller inte under
perioden fram till 1997.

Avveckling till 2010
Den slutliga levererade värmemängden väntas öka obetydligt -

eller omkring 1 TWh-2010. jämfört med avvecklingsalternativet
1997. De sektorvisa bedömningar som gjorts, visar att endast in-
dustrin kan expandera något under den senare delen av perioden.
Vad gäller insatsbränslen ökar kolet men även inhemska bränslen
från ca 12 TWh och 7 TWh till 20 TWh respektive 14 TWh. Ol-
jorna minskar däremot från drygt 17 TWh till 8,5 TWh.

För att klara en efterfrågan på 41 TWh erfordras en total till-
försel på 51 TWh. där 43 TWh hämtas från konventionella bräns-
leslag, medan resterande 8 TWh antas tillgodoses med bränsle-
drivna värmepumpar, spillvärme, aktiva solfångare i applikatio-
ner med storskaliga värmelager med möjligheter till säsonglag-
ring m m.

5.5.3 Snabbavveckling

Om man räknar fram den fjärrvärmeprognos för 1987 som in-
gick i verkets kortsiktsprognos - daterad 1986-09-03 - till 1989,
fås en till abonnenterna levererad värmemängd kring 38 TWh i
snabbavvccklingsalternativet. Den totala tillförseln blir då
47 TWh.
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Användningen av såväl avkopplingsbara elpannor som eldriv-
na värmepumpar upphör sannolikt helt genom de höga elpriserna
i detta fall. med undantag för eventuellt uppkomna perioder un-
der sommarhalvåret, då marginalkraftvärdet kan ligga så lågt att
elpriset kan konkurrera med oljebaserad fjärrvärmeproduktion.
Omkring 3 TWh spillvärme är den enda icke-bränslebaserade
energiformen som kan sättas in vid fjärrvärmeproduktionen. Så-
ledes måste 44 TWh produceras med bränslen. Både insatsen av
kol och inhemska bränslen måste öka kraftigt, så att oljan inte
antar en alltför hög nivå som belastar fjärrvärmetarifferna och
därmed lönsamheten för fjärrvärme jämfört med individuell olje-
eldning.

Frågan är då hur mycket fastbränsleanvändningen kan pressas
upp i snabbawecklingsalternativet? 1985 var kolinsatsen (inkl
hyttgas) kring 12 TWh medan de inhemska bränslen nästan svara-
de för 7 TWh. Inräknas de planerade övergångarna till fastbräns-
leeldning vid fjärrvärmeproduktionen, torde kolet kunna öka
med 2-4 TWh och de inhemska bränslena med ca 4 TWh. An-
vändningen av olja skulle i så fall kunna ligga vid 1985 års nivå
d v s kring 17 TWh.
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6 ELMARKNADEN OCH
DEN TOTALA
ENERGIFÖRSÖRJNINGEN

6.1 Sammanfattning och resultat
Den övervägande delen av detta kapitel ska ägnas åt elmarkna-

den. Efter det inledande avsnittet om elmarknadens funktionssätt
och karaktäristika inför 1990-talet ska vi kort summera slutsatser-
na beträffande elefterfrågan som framkommit i tidigare avsnitt.
Därefter undersöker vi elmarknaden 1997 i referensalternativet
och jämför med avvecklingen till 1997.

En beskrivning finns också av hur elmarknaden kan gestalta sig
år 2010 i referensalternativet liksom vid en snabbavveckling till
1989. Det är att observera att syftet med de framtagna avveck-
lingsalternativen är att ge underlag för principbeslut om en av-
veckling. De utgör i sig inte någon plan för avveckling och utbygg-
nad. En sådan kan göras mer noggrant först sedan ett
avvecklingsbeslut fattats.

Avslutningsvis beskriver vi den totala energiförsörjningssitua-
tionen i landet, d v s summan av energianvändningen inom in-
dustrin, transporterna, sektorn bostäder, service m m, fjärrvär-
men och elproduktionen i referensalternativet och med en kärn-
kraftsavveckling på 10 års sikt och till 2010.

Vilka elpriser får vi i framtiden med och utan kärnkraft? Ver-
kets bedömning framgår av tabell 6.1. En uppdelning är där gjord
i elmarknadens tre led: producentledet, högspänningsledet och
lågspänningsledet.

Prisberäkningarna är baserade på de marginella produktions-
kostnaderna. Osäkra faktorer bakom elpriset med kärnkraft är
framförallt elanvändningsnivå och bränslepriser. Osäkerheterna i
fallet med avveckling är politiska beslut om vilka kraftslag som
tillåts ersätta kärnkraften, investeringskostnaden för ny kraft och
bränslepriserna. Elanvändningsnivån torde däremot inte ha nå-
gon betydelse. Tillåts t ex kolkondenskraftverk kommer dess ge-
nomsnittliga kostnader att bestämma elpriserna såvida elanvänd-
ningsnivån inte sjunker under ca 100 TWh.

Vad ska ersätta kärnkraften? Vi har i kapitlet antagit att kärn-
kraftens 64 TWh 1997 ersätts med knappt 30 TWh sparande.
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Tabell 6.1 Priser på el 1985 och 1997 med och utan kärnkraft och 2010
utan kärnkraft (öre/kWh)

Producentpriser
Högspänningstariffer

(inkl skatt)
Lågspänningstariffer

(inkl skatt)
Elvärme
Hushållsel

1985

12
22

37
46

med

18
29

43
52

1997
kärnkraft utan kärnkraft

34
46

61
70

2010
utan kärnkraft

40
53

68
77

Anm 1985 avser Vattenfalls tariffer för 1985-1986 inkl alla a\ giftselement samt
skatt

drygt 5 TWh hårdare utnyttjande av befintlig elproduktionskapa-
citet, ca 5 TWh utbyggnad av vattenkraft och kraftvärme, några
TWh import samt knappt 25 TWh utbyggnad av kondensproduk-
tion. Osäkerheten i dessa siffror är givetvis stor.

Vilka varianter kan tänkas 1997 utan kärnkraft? Man kan tän-
ka sig att kolkondens inte tillåts i den omfattning vi räknat med
trots långtgående reningskrav. Alternativ med ved eller torv skul-
le bli dyrare och leda till högre elpriser. En ökad vattenkraftut-
byggnad skulle totalt sett bli billigare, men elpriserna skulle bli
oförändrade om man ändå måste bygga ut kolkraft på margina-
len. Subventionering av t ex industrins elanvändning skulle leda
till en mindre reduktion av elanvändning och därtill hörande stör-
re utbyggnad. En genomsnittskostnadsprissättning skulle också
leda till en högre elanvändningsnivå och på marginalen olönsam-
ma investeringar. Samhällsekonomiska förluster skulle uppstå.

Vad kommer en tidigareläggning av kärnkraftsawecklingen
kosta? Vi kommer fram till ett intervall mellan 60 och 160 miljar-
der kronor beroende på bränslepriser, avvecklingstakt m m. Räk-
nat som en engångskostnad för varje svensk ligger intervallet mel-
lan knappt 10 000 kr och över 20 000 kr. Dessa kostnaders sam-
hällsekonomiska betydelse analyseras i kapitel 9.

Den totala tillförseln och användningen av energi utvecklas gi-
vetvis på skilda sätt för de olika energibärarna under perioden
1985-1997 för de två alternativen: kärnkraften avvecklad 1997
respektive kärnkraften kvar och i full drift till 1997 men avvecklad
senast 2010.

Bedömningen för 1997 i referensalternativet visar på att den
totala tillförseln väntas ligga nära 450 TWh vilket endast är drygt
1 % över 1985 års nivå.

När det gäller fördelningen i % räknat på den totala tillförseln
skiljer det endast på 1-2 procentenheter för de insatta energisla-
gen kol/koks, inhemska bränslen och annat än bränsle ( d v s vat-
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tenkraft, kärnkraft, spillvärme och värmepumpar i fjärrvärmesys-
temen) mellan 1985 och 1997. Undantaget är användningen av-
olja som bedöms minska med 6 procentenheter eller nära
25 TWh. En del av denna minskning förkiaras av att naturgasan-
vändningen, som huvudsakligen ersätter olja, ökar från cirka
1 TWh 1985 till drygt 7 TWh 1997.

Alternativet avveckling inom 10 år ger en annorlunda bild. To-
taltillförseln av energi bedöms behöva stiga med omkring 25 TWh
och nå nivån 475 TWh, för att svara upp mot de gjorda efterfrå-
geprognoserna.

Den slutliga bränsleanvändningen i industrin, för inrikes trans-
porter och för sektorn bostäder, service m m ökar endast med
10 TWh i alternativet utan kärnkraft, trots att elanvändningen
minskar med 26 TWh och att fjärrvärmen endast ökar med drygt
2 TWh, jämfört med referensalternativet.

Den totala bränsletillförseln väntas däremot öka med 90 TWh
i alternativet utan kärnkraft. Då ökningen i sektorerna endast är
10 TWh är alltså resterande 80 TWh ökning i elproduktionen till
nära 95 % och cirka 5 % i fjärrvärmeproduktionen.

Omvandlingsförlusterna vid elproduktionen kommer redovis-
ningsmässigt öka med 40 TWh främst genom den ökade produk-
tionen av konventionell olje- och kolbaserad kondenskraft. En-
ligt den konvention som traditionellt används i Sverige redovisas
inte de omvandlingsförluster, som uppstår vid kärnkraftbaserad
kondenskraft. I referensalternativet för 1997 väntas kärnkraftsp-
roduktionen brutto, d v s inklusive verkens egenförbrukning av
el, uppgå till 67 TWh, vilket erfordrar en insats av kärnbränsle på
190 TWh. Om omvandlingsförlusterna skulle bokföras på samma
sätt vid kärnkraftsbaserad el som vid konventionell värmekraft-
produktion skulle den totala tillförseln i referensalternativet för
1997 i stället uppgå till drygt 540 TWh.

Den beslutade tidpunkten då, enligt nu gällande beslut samtli-
ga kärnkraftblock senast ska vara avvecklade, ligger 25 år fram i
tiden. Trots detta har ansatser till bedömningar gjorts, vad avser
såväl total tillförselnivå som insats av olika bränslen. Utifrån sek-
torprognoserna (industri, transporter och bostäder, service m m)
bedöms den totala tillförseln av energi ligga kring 515 TWh med
en bränsleinsats på drygt 80 % av totaltillförseln. Mycket tyder
på att oljan - även 2010 - kommer att svara för huvudinsatsen,
drygt 40 %, av den totala tillförseln. Vattenkraft, kol samt in-
hemska bränslen beräknas vardera ligga kring 20 %.
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'En mer detaljerad be-
skrivning av elmarkna-
den finns i verkets rap-
porter Effektiv elan-
vändning, 1985:8, Ener-
giöversikt. 1985:10, och
Elmarknaden 1985 - en
vändpunkt, 1986:R3.

6.2 Elmarknaden — hur fungerar
den?

Vår utgångspunkt är att elmarknaden kommer att fungera på
principiellt samma sätt i framtiden som nu, d v s att kärnkraftsav-
vecklingen åtminstone i huvudsak genomförs inom ramen för nu-
varande institutionella förhållanden. Utredningen har utgått från
att elpriserna grundas på kortsiktig marginalkostnad i produktio-
nen och på längre sikt är kopplade till både den kortsiktiga och
långsiktiga marginalkostnaden i produktionsledet.

Efterfrågan på el påverkas framför allt av elpriset, priserna på
andra energislag och varor samt den ekonomiska utvecklingen i
samhället. På kortare sikt spelar även temperatur och konjunktur
in. Utbudet bestäms på kort sikt av den befintliga produktionska-
paciteten och de rörliga kostnaderna för varje produktionsslag.
Kapaciteten för vattenkraft beror på vattentillrinningen. Bräns-
lepriserna har en mycket stor betydelse för de rörliga produk-
tionskostnaderna. På längre sikt beror utbudet också på utbygg-
nadstakten i kraftsystemet.1

Elmarknaden kan grovt sett indelas i tre led: producentledet,
högspänningsledet och lågspänningsledet. Konsumenterna köper
hög- eller lågspänd el till priser som sätts med elpriset i producent-
ledet (producentpriset) som bas.

Vattenfall, som står för ca 50 % av produktionen samt 5-10 %
av lågspänningsdistributionen, spelar rollen som prisledare. Vat-
tenfalls hög- och lågspänningstariffer är i hög grad normgivande
för de övriga distributörerna. Våra bedömningar i detta kapitel
baserar sig därför på hur Vattenfalls tariffstruktur och tariffer kan
komma att utvecklas i framtiden. De flesta lågspänningsabonnen-
ter köper dock sin el från distributörer utan egna krafttillgångar.

Figur 6.1 visar hur mycket som kan produceras med respektive
kraftslag och vilken rörlig kostnad per kWh produktionen beting-
ar. Bedömningen görs för dagens kapacitet och avser dagens re-
spektive 1997 års rörliga kostnader enligt verkets bränsleprispro-
gnos (basfallet).

Vattenkraften, som har lägst rörlig kostnad, används som en
regulator i elsystemet. Med hjälp av vattenmagasinen kan vat-
tenkraftsproduktionen styras så att en större del kan användas un-
der vintern då elanvändningen är störst. Därmed utjämnas de
marginella produktionskostnaderna över året och den totala rörli-
ga kostnaden minimeras. Kärnkraften har den näst lägsta rörliga
produktionskostnaden. Därför används den som basproduktion
så länge som möjligt under ett år. När inte vatten- och kärnkraft
räcker för att täcka elefterfrågan får därefter allt dyrare kraftslag
tas i bruk. Mottryckskraften, där man utnyttjar energi både till
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Figur 6.1 Produktionskapacitet och rörliga kostnader för kraftslagen i sti-
gande kostnadsordning

fjärrvärme eller industriella processer och elproduktion är relativt
billig. Oljekondens blir mycket dyrare. Dyrast är att använda gas-
turbiner.

De kortsiktiga marginalkostnaderna för elproduktionen be-
stäms av de rörliga driftkostnaderna för det dyraste kraftslaget
som för tillfället används. Vill man få en uppfattning om de kort-
siktiga marginalkostnaderna över ett helt år måste hänsyn tas till
hur ofta ett kraftslag ligger på marginalen. Ökad elanvändning
medför att allt dyrare kraftslag används allt mer och därmed ofta-
re ligger på marginalen. Det är denna process som gör att de rikta-
de medelvärdena av marginalkostnaderna, d v s utbudskurvan,
ökar jämnt och inte språngvis då elproduktionen ökar. Detta il-
lustreras i figur 6.2.

Figur 6.2 avser år 1997 med kärnkraft, viss utbyggnad av kraft-
värme och vid verkets basprognos för bränslepriserna. Värdena
här och i övrigt har tagits fram med hjälp av kraftbalansmodeller
med verkets förutsättningar och justeringar av de slutliga modell-
resultaten.

De långsiktiga marginalkostnaderna för elproduktion bestäms
av investerings- och driftkostnaderna för ny produktionskapaci-
tet. När de kortsiktiga marginalkostnaderna stigit till nivån för de
långsiktiga marginalkostnaderna är det lönsamt att investera i ny
produktionskapacitet.
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Marginalkostnaderna i figur 6.2 speglar också de priser som
kan förväntas råda på kraftbörsen vid olika belastningsnivåer. På
kraftbörsen utjämnas de rörliga produktionskostnaderna mellan
elproducenterna. En producent kan under höglasttid behöva an-
vända oljekondens för att kunna försörja sina abonnenter med el,
medan en annan producent endast producerar med vattenkraft. I
detta fall säljer den senare el till den förra. Betalningen sker till
ett pris som ligger mittemellan repektive producents kortsiktiga
marginalkostnad. Kraftutbytet i Norden följer i stort sett samma
regler.

Vattenfall, och de flesta andra kraftföretagen, baserar idag
energiavgiften i eltaxan på de kortsiktiga marginalkostnaderna i
elproduktionen, inklusive förluster. En motsvarande bedömning
görs för effektavgiften i eltaxan men den baserar sig på den lång-
siktiga marginalkostnaden för nätutbyggnad. De fasta avgifterna
ska bl a täcka administrationskostnaderna. Slutligen görs en av-
stämning av taxenivån mot det avkastningskrav sooi staten har på
Vattenfall. Behöver taxenivån ändras för att avkastningskravet
ska uppfyllas justeras de fasta avgifterna och effektavgiften.
Energidelen behålls oförändrad. Eftersom Vattenfall är prisleda-
re på elmarknaden kommer deras taxenivåer även påverka övriga
producenter och distributörer på marknaden.

Vi gör bedömningen att Vattenfall idag inte behöver justera
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taxenivån med hänsyn til! statens avkastningskrav. Prissättning
enligt kortsiktig marginalkostnad överensstämmer alltså grovt
sett med avkastningskravet. I våra prognoser utgår vi ifrån att det
statliga avkastningskravet inte blir bindande då det i framtiden
mer och mer kommer att stå i konflikt med marginalkostnaderna.

Vidare visar våra prisprognoser mer de långsiktiga tendenser-
na. Vi tärt ex inte hänsyn till att Vattenfalls högspänningstariffer
har satts för längre tider med vissa klausuler för inflation, bräns-
lepriser m m. På lågspänningssidan sker oftast årliga justeringar
av tarifferna.

För distributionen finns både elprishöjande och -sänkande ten-
denser vid en avveckling. Den höjande tendensen beror på att vis-
sa delar av nätet (framförallt stamnätet frän norr till söder) dä blir
begränsande och behöver byggas ut. Nedåt pekar minskad belast-
ning på lokal nivå på grund av minskad elanvändning (vilket kan
leda till problem för vissa eldistributörer om det slår igenom i pri-
set). I våra prognoser både med och utan kärnkraft räknar vi med
realt konstanta pålägg för distribution och administration, räknat
i öre/kWh.

Sammanfattningsvis baserar vi vår elprisprognos på föränd-
ringar i marginalkostnader för elproduktion. Denna förändring
räknar vi upp med ca 10 % med hänsyn till överföringsförluster.
Påläggen för distribution, administration och skatt antar vi vara
realt sett oförändrade i tiden och i olika avvecklingsalternativ.

Figuren 6.3 visar både efterfrågan och utbud 1997 i referensal-
ternativet. Här har vi slagit ihop låg- och högspänningsmarkna-
derna till en enda marknad med producentpriset som bestäm-
ningsfaktor. Den efterfrågan som har störst betalningsvilja avser
el som är svår att ersätta. Efterfrågan som har låg betalningsvilja
gäller framförallt el för uppvärmning som är lätt att ersätta med
billiga alternativ. Hit hör även elleveranser till viss elinteniv in-
dustri. Det gäller då de företag som slås ut av alltför höga kostna-
der för el.

Där utbudet (U) och efterfrågan (E) skär varandra sammanfal-
ler konsumenternas betalningsvilja för ytterligare en kWh med
motsvarande marginalkostnad. Det betyder att vi fått till stånd en
avvägning där den sist tillförda kWh kostar lika mycket att produ-
cera som det kostar för konsumenterna att spara eller ersätta den
sist använda kWh. Går man ifrån jämviktspunkten uppstår en för-
lust. Vid en lägre produktion är t ex en kWh el värd mer än vad
den kostar att producera. En ökad produktion blir därför lönsam.

Andra faktorer som påverkar elmarknaden är:
• Tidsdifferentieringen av tarifferna - avser att parera förvän-

tade variationer i elförbrukningen.
• Avkopplingsbara leveranser - avser att utjämna belastningen
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Figur 6.3 Utbud och efterfrågan 1997 med kärnkraft

på elproduktionssystemet mellan olika år .
• Avbrytbara leveranser - avser att parera oförutsedda belast-

ningstoppar och produktionsstörningar inom ett år.
De tidsdifferentierade tarifferna tillämpas ännu inte för alla

elabonnenter, men denna tarifform växer i omfattning för varje
år. Regleringsförmågan mellan olika år kommer att minska i takt
med att de avkopplingsbara leveranserna avtar i framtiden. Om
taxorna istället skulle variera beroende på om man har torr- eller
våtår skulle man dock även fortsättningsvis kunna få en viss ut-
jämning mellan olika år och därmed ett minskat utbyggnadsbe-
hov. Denna gynsamma effekt ska dock ställas mot de administra-
tiva kostnaderna med ett sådant system. I ett system utan kärn-
kraft kommer elpriserna även under låglasttid vara så höga att de
avbrytbara leveranserna oftast inte blir konkurrenskraftiga på
värmesidan. Nya former och användningsområden för avtal som
parerar variationerna inom ett år kan därför behöva utvecklas.
Samma problem gäller även för de avkopplingsbara leveranser-
na.

:Eftersom de i dag ofta
är skattcbefriade och
därigenom attraktiva,
parerar de nu också be-
lastningstoppar och -
svackor inom ett år.

6.3 Elanvändningens utveckling
Följande bedömningar av elanvändningen har gjorts i tidigare

avsnitt.
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Tabell 6.2 Intervall för elanvändningen

Industrin

Bostäder, service, m m

Transporter

Fjärrvärme

Referensalternativet

1997 2010

56
50-61)

65
60-70

3

3

54
45-6»

52
40-55

3

1

10-års av-
veckling
1997

45
40-50

49
45-55

3
->

Snabb-
aweckling
1989

40

36-41)

3

1-2

Alla dessa osäkerheter är inte adderbara. För referensalterna-
tivet 1997 ska vi diskutera intervallet 130-145 TWh för efterfrå-
gan (inklusive distributionsförluster) och 105-135 TWh år 2010.
I avvecklingen på 10 år tar vi upp intervallet 100-120 TWh för
år 1997.

6.4 Referensalternativet 1997
Vi räknar med att elanvändningen 1997 ligger i intervallet

130-145 TWh (inklusive distributionsförluster). Nivån 140 TWh
innebär en ökning med knappt 10 TWh jämfört med 1985 (jämför
elbalansen i avsnitt 6.8).

Eftersom vi tror att produktionskapaciteten kommer att öka
med endast ca 3 TWh (kraftvärme och vattenkraftutbyggnad)
kommer belastningen på kraftsystemet öka väsentligt och priser-
na i producentledet stiga. Den dyra oljekondensproduktionen be-
höver dock inte användas så mycket under normala förhållanden.

Leveranssäkerheten i systemet är god i detta fall. Vid den övre
gränsen av intervallet för elanvändningen börjar vi dock närma
oss gränsen för god leveranssäkerhet. Vår bedömning av prisba-
nan på el i ett fall med kärnkraft fram till 2010 framgår av
figur 6.4.

Enligt vår bedömning ökar elefterfrågan för varje år. Utbudet
däremot visar inte samma enhetliga mönster under de första åren.
Detta beror dels på ökad kärnkraftsproduktion 1985-86, dels på
de kraftiga prissänkningarna på bränslen runt årsskiftet 1985/86
vilket pressar ner producentpriserna. I takt med att efterfrågan
och bränslepriserna sedan ökar, stiger priserna något till sekel-
skiftet. Detta motverkas något a" den lilla ökningen av produk-
tionskapaciteten. Sammanfattningsvis sker inga dramatiska för-
ändringar av elpriserna de närmaste 10 åren i refcrensalternati-
vet. När sedan kärnkraften börjar avvecklas stiger producentpri-
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Figur 6.4 Prisbanan på el 1985-2010 med kärnkraftsavveckling mellan
åren 2000 och 2010 (producentledet)

serna till den långsiktiga marginalkostnaden för ny basproduk-
tion, som vi antar blir kostnadsbestämd av kolkondens. Hög-
respektive lågspänningstaxorna 1997 bedöms här ligga 30 % res-
pektive 15 % över 1985 års eltaxor.

Skulle efterfrågan stiga snabbare, till följd av t ex en långvarigt
gynnsammare industriutveckling och hamna kring eller över ni-
vån 145 TWh aktualiseras frågan om större kraftutbyggnad till
1997 redan i referensalternativet. Detta innebär dock högre elpri-
ser som i sig verkar dämpande på elanvändningen.

6.5 Avveckling 1997

6.5.1 Jämvikt 1997
Om kärnkraften tas bort kommer elutbudet att minska, vilket

leder till prishöjningar. Dessa prishöjningar medför dels att delar
av efterfrågan trängs undan, dels att produktionsökningar blir
lönsamma. Produktionen ökas på kort sikt av att dyrare befintliga
utrustningar utnyttjas mer, och på längre sikt av att ny produk-
tionskapacitet tas i bruk.

I vår bedömning av efterfrågan 1997 har vi antagit att elpriset
inklusive skatt mer eller mindre omedelbart ökar till 1997 års nivå
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sä snart ett avvecklingsbeslut fattas Den elanvändningsnivå vi
kommit fram till. 100-120 TWh, ligger ca 30 TWh lägre än för
1997 i referensalternativet. Nivån 110 TWh innebär drygt
20 TWh lägre elanvändning jämfört med 1985 (varav 5 TWh av-
kopplingsbara leveranser).

Genom att utnyttja mer av den dyra befintliga produktionska-
paciteten skulle vi under ett normalt år, d v s ett år med normal
vattentillrinning och temperatur, kunna få ett energimässigt till-
skott på 25-30 TWh. Med tanke på att vi även måste klara energi-
leveranser och effekttoppar under ett kallt torrår kan vi bara räk-
na med 10-15 TWh.

Utan kärnkraft kommer Sverige enligt verkets bedömning bli
nettoimportör av el. Denna import kan ge ett tillskott pa upp till
ca 6 TWh. Detta är bara en uppskattning av en osäker tillgång.
Under ett normalt år bedömer vi det lönsamt att nettoimportera
2 TWh av de 6 TWh som beräknas vara möjliga. Detta är vår be-
dömning av hur det nordiska kraftutbytet kommer att falla ut när
vi inte har kärnkraft. Det bör observeras att det då bara rör sig
om kortsiktiga utbyten. I kapitel 4 redovisades svårigheterna att
få till stånd långsiktiga importkontrakt av elkraft.

Med dessa förutsättningar är det nödvändigt att bygga ut ca
30 TWh kraftkapacitet jämfört med idag. I kapitel 4 har redo-
gjorts för olika utbyggnadsalternativ. I enlighet med slutsatserna
i avsnitt 4.20 har vi som huvudalternativ antagit att enbart vatten-
kraft, kraft värme och sedan kolkondens kommer att byggas ut.
För att en kolkondensutbyggnad ska vara ekonomiskt lönsam bör
de förväntade priserna i producentledet ungefär svara mot den
långsiktiga marginalkostnaden, d v s både de fasta och rörliga
kostnaderna för kolkondens. Den kortsiktiga marginalkostnaden
bör alltså sammanfalla med den långsiktiga. De totala kostnader-
na för kolkondens bedöms bli ca 34 öre/kWh varav bränslekost-
naden utgör 16 öre/kWh. Kostnader för att klara de förutsatta
kraven på svavel- och kväveutsläpp är inkluderade (se kapitel 8).
Denna kostnad har en fast del på ca 3 öre/kWh och en rörlig del
på ca 3 öre/kWh. De fasta kostnaderna har då uträknats med 6 %
real diskonteringsränta och en beräknad livslängd på 25 år. Vi ut-
går också ifrån att oljekondens som används för basproduktion
förses med långtgående rening.

En utbyggnad av ett kondensblock leder till en utbudsökning
av el vilket tenderar att sänka priset. Vid en efterfrågenivå på
110 TWh och en kondensutbyggnad på 6 block om vardera
600 MW kommer de rena marginalkostnaderna i produktionsle-
det att bli lägre än 30 öre/kWh och alltså understiga den långsikti-
ga marginalkostnaden för kondenskraft. Men i denna kortsiktiga
marginalkostnad ingår då bara de rena produktionskostnaderna.
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Läggs till dessa även kostnader för energi- och effektbrister blir
de kortsiktiga marginalkostnaderna ungefär lika stora som de
långsiktiga. Hänsyn bör också tas till osäkerheten beträffande
t ex framtida elanvändning och bränslepriser. Det torde leda till
större "förluster" om t ex elanvändningen skulle bli högre än be-
räknat än motsvarande "vinst" om elanvändningen skulle bli läg-
re. Därför har vi gjort bedömningen att en kondensutbyggnad på
omkring 6 stycken block är lönsam då elanvändningen prognos-
ticerastill 110 TWh.

En effektiv jämvikt 1997 kan alltså ligga på 34 öre/kWh vid en
efterfrågenivå kring 110 TWh. Vägen dit kan utformas på olika
sätt.

Våra elanvändningsprognoser för 1997 baserar sig på att priset
går upp till kostnadsnivån för kolkondens inklusive rening redan
1987-1989. En avvecklingsplan med bibehållna krav på leverans-
säkerhet medför ett behov av ökad elskatt för att elpriserna efter
skatt redan i början av avvecklingsperioden ska nå upp till un-
gefär den nivå som skulle råda efter en kärnkraftsavveckling. En-
dast en mycket forcerad avvecklingsplan i början skulle utan
kompletterande elskatt ge den prisnivån första åren. Med en så-
dan plan skulle energi- och effektbristsituationer uppkomma
mycket oftare än idag. Problemen skulle bli speciellt svåra under
torra och kalla år.

Figur 6.5 visar produktionssystemets utveckling 1985-2010 i
två fall - långsam samt snabb och kraftig avveckling. Figur 6.6 ger
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Figur 6.5 Produktionssystemets och efterfrågans utveckling på elmarkna-
den
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Figur 6.6 Priser och skatter på elmarknaden i de två avvecklingsfallen
(producentledet)

sedan en bild av hur producentpriserna och elskatten kan utveck-
las. Den stora skillnaden mot referensalternativets prisbana är att
priserna här stiger tidigare. Efter sekelskiftet sammanfaller alla
prisbanor.

6.5.2 Kostnader för en tidigarelagd
avveckling till 1997

En grov uppskattning av den "ekonomiska kostnaden" (utan
hänsyn till miljökostnader m m) för en tidigareläggning av kärn-
kraftsavvecklingen till 1997 redovisas i tabell 6.3. Kostnaden an-
ges som det summerade nuvärdet (6 % diskonteringsränta) av
kostnaderna för elproduktion, användning av bränslen samt olika
investeringar. Den kostnad som anges i tabell 6.3 avser kostnads-
skillnaden mellan referensalternativet och en tidigarelagd kärn-
kraftsavveckling. Beräkningarna avser perioden fram till år 2010
varvid referensalternativet krediterats för att man då har en yngre
kapitalstock.

Beräkningen baserar sig på priser inklusive skatt. Den viktigas-
te kostnadskomponenten är de ändrade produktionskostnaderna
i elsystemet för att klara efterfrågan. Långtgående rening i kol-
och oljekondens för basproduktion är inkluderad. Hänsyn har
också tagits till ökad användning av andra energislag .som t ex olja
och kol som ersättning för el inom industrin och uppvärmningen.
De investeringskostnader som är förknippade med elsubstitutio-
nen och eleffektiviseringen har endast kunnat uppskattas för upp-
värmningen i sektorn bostäder, service m m. Vidare har ingen
hänsyn tagits till sekundära effekter typ minskad ekonomisk till-
växt, arbetslöshet, inflation m m. Anpassningskostnader för in-
dustrin och minskad komfort p g a lägre elanvändning är inte hel-
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ler inkluderade. Vi återkommer till dessa samhällsekonomiska
konsekvenser i kapitel 9.

Tabell 6.3 Merkostnader för en tidigarrläggning av kärnkraftsavveck-
lingen, nuvärde, miljarder kronor

Långsam
awecklingsplun

Ökade rörliga kostnader i elproduktion inklusive rening 44

Ökade fasta kostnader i elproduktion 9

Ökade fasta kostnader i överföringssystemet 3

Rivning och deponering 1

Ökade rörliga kostnader inom övriga områden 15

Ökade fasta kostnader inom övriga områden 11

Totalt 83

Anm Kostnaderna är diskonterade med 6 c'c real ränta. Alla kostnader är relate-
rade till referensalternativet med kärnkraft

En mycket stor osäkerhet i kostnadsberäkningen för en förtida
kärnkraftsavveckling är bränslepriserna. Antag att bränslepriser-
na blir lägre än verkets basalternativ. Ersättande kraft blir då bil-
ligare. Dessutom kommer övergången från el till framför allt olja
underlättas och bli billigare. Vid högre bränslepriser blir en av-
veckling dyrare eftersom både kol- och oljekondens får ökade
kostnader. Även valet av kalkylränta vid diskonteringen har stor
betydelse för hur stora kostnaderna blir. Ju högre den är desto
lägre blir nuvärdet av kostnaderna och tvärt om. Avvecklingstak-
ten har också stor betydelse för de totala kostnaderna. Men med
en snabb och kraftig avveckling reduceras också kärnkraftens ris-
ker betydligt. I tabell 6.4 redovisas en känslighetsanalys på bräns-
lepriser, diskonteringsränta och awecklingstakt.

Vi ser att kostnaderna varierar från ca 60 miljarder kr till
ca 160 miljarder kr beroende på antaganden om bränslepriser,
awecklingstakt och val av diskonteringsränta. Simuleringar med
energisystemmodellen MARKAL ger kostnader inom den nedre
delen av detta intervall då korrigeringar gjorts för vissa olikheter
i beräkningsförutsättningar m m. Det är inte förvånande att
MARKAL ger lägre kostnader eftersom modellen optimerar
energisystemet. Våra prognoser förutsätter vissa trögheter i ef-
terfrågeanpassningen vilket leder till högre kostnader. Räknat
per svensk skulle kostnadsintervallet betyda en engångskostnad
på mellan 7 000 kr och upp till 20 000 kr. Dessa kostnader blir
större om hänsyn tas till bristkostnader, anpassningskostnader
inom industrin m m. Bristkostnaderna ökar kraftigt i fallet med
snabb och kraftig avveckling. Vill man i stället uttrycka det som
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Tabell 6.4 Känslighetsanalys av merkostnaderna för tidigareläggning av
kärnkraftsavveckling, nuvärde, miljarder kronor

Långsam avveckling

Bränslepriser

Diskonteringsränta:
4^r
6<"£
8 ^

Låg

85
69
57

Snabb och kraftig avveckling

Bränslepriser

Diskonteringsränta:

6<*
8<7r

Låg

105
88
74

Mellan

101
83
68

Mellan

137
117
100

Hög

112
91
74

Hög

155
130
111

en årlig kostnad från idag och 25 år framåt ligger motsvarande
intervall mellan 600 kr/år och invånare och 1 300 kr/år och invå-
nare. Det skulle alltså röra sig om en kostnad på mellan 50 kr och
drygt 100 kr per månad, räknat per svensk. Räknat per förvärvs-
arbetande svensk blir kostnaderna dubbelt så höga.

6.5.3 Varianter för 1997

Här presenteras kortfattat fyra varianter för 1997 vid en ge-
nomförd kärnkraftsavveckling.
• Genom att inte tillåta så stor utbyggnad av kolkraft skulle sta-

ten förändra förutsättningarna på elmarknaden. Kostnader-
na skulle öka om man istället bytte ut något kolblock mot t ex
torv- eller vindkraft. Oberoende av de tidsmässiga proble-
men att få in större mängder av dessa energislag skulle det
krävas högre elpriser för att t ex en torvkraftsutbyggnad med
dithörande infrastruktur ska bli lönsam och elefterfrågan
skulle behöva pressas ner ytterligare för att rätt avvägning ska
ske mellan sparande och tillförsel.

• Skulle det vara möjligt att forcera fram något mer vattenkraft
kunde totalkostnaden bli lägre. Däremot skulle inte elpriser-
na ändras om man ändå måste bygga ut kolkraft på margina-
len. Balansen mellan utbud och efterfrågan skulle i så fall inte
påverkas nämnvärt. En annan elanvändningsnivå skulle inte
heller ändra elpriserna - såvida elanvändningen inte understi-
ger 100 TWh - men däremot totalkostnaderna.

• Accepteras inte en elprishöjnings effekter på t ex industrin
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skulle man kunna subventionera denna elanvändning. Resul-
tatet blir en högre elanvändning och en större utbyggnad av
kraftproduktionen. För detta tillskott skulle kostnaden bli
34 öre/kWh i producentledet, medan betalningsförmågan i
industrin skulle vara mindre. Denna elproduktion skulle såle-
des vara ekonomiskt olönsam.
Om kraftföretagen och eldistributörerna skulle basera sina
taxor på genomsnittskostnader istället för marginalkostnader
skulle taxorna reduceras ganska väsentligt. Framförallt är det
den stora mängden befintlig vattenkraft som reducerar den
genomsnittliga kostnadsnivån jämfört med marginalkost-
nadsnivån. Resultatet skulle bli en högre elanvändning efter-
som dessa lägre taxenivåer inte förmår att pressa ner elan-
vändningen lika mycket som i fallet med marginalkostnads-
prissättning. Dessutom vore marginella investeringar olön-
samma, vilket troligen skulle pressa ned den privata och kom-
munala andelen av elproduktionen. Detta system är inte ef-
fektivt eftersom det skulle vara billigare att minska elanvänd-
ningen än att tillföra el.

6.6 Referensalternativet 2010
För den kärnkraftsavveckling som aktualiseras i referensalter-

nativet till år 2010 är osäkerheterna större eftersom den ligger
längre fram i tiden. Satsningar på utveckling och demonstration
öppnar möjligheter för införande av ny teknik både vad avser
elanvändning och elproduktion. Vi har bedömt att elefterfrågan
år 2010 efter kärnkraftsavvecklingen kommer att ligga i interval-
let 105-135 TWh. Vi har då räknat med prisökningar på el av
samma storleksordning som för avvecklingen till 1997.

Utbyggnaden av ersättande kraft kan dock bli billigare och mil-
jövänligare till 2010 än till 1997. Det är framförallt två faktorer
som talar för lägre kostnader för en utbyggnad till år 2010 jämfört
med 1997. För det första skulle kraftvärme och även ren kon-
densproduktion i kraftvärmeverk kunna byggas ut i något större
utsträckning. Det andra skälet till en billigare utbyggnad är att
den tekniska utvecklingen hela tiden leder till att en viss produkt
realt sett blir billigare och att nya billigare och effektivare kraft-
system och lösningar kommer fram. Men förändringar på t ex rå-
varumarknaderna kan slå åt andra hållet.
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6.7 Snabbavveckling till 1989
Till 1989 hinner inte ny elproduktionskapacitet byggas ut var-

för utbudet begränsar sig till vattenkraft, kraftvärme, industriellt
mottryck, import, oljekondens och gasturbiner. Den maximala
produktionen varierar beroende på vilken typ av vattenår som
föreligger. Under ett mittår kan man producera maximalt
90-95 TWh och under våtår 100-105 TWh. Då har vi räknat med
att importera el från grannländerna genom kortsiktiga utbyten av
el. Vi räknar här med 5 TWh import vilket inte torde vara i över-
kant om man betänker att vi i en sådan situation är beredda att
betala mycket för ett importtillskott. 5-10 TWh elproduktion
från oljekondens och 5 TWh från gasturbiner är inte inräknade.
De behöver användas som reservkraft vid driftsavbrott, lednings-
fel eller effekttoppar. Med de höga elpriser som skulle råda på
elmarknaden skulle det vara lönsamt att höja kraftvärmeproduk-
tionen mer än vad vi antagit vara möjligt vid en avveckling till
1997.

Vi räknar med en elbalans på 90-95 TWh ett mittår. Det kan
ge en elbalans som medför väsentligt högre bristrisker än i dag.
Under ett torrår blir den maximala elproduktionen 80-85 TWh.
Vid ett extremt torrår kan tillförseln bli ännu lägre. För tillräck-
ligt torra (eller kalla) år kommer man därför tvingas att antingen
stänga av vissa leveranser till den elintensiva elindustrin e d (ran-
sonering), eller införa speciella ransoneringstariffer.

Prissättningen kommer inte att kunna vara baserad på de mar-
ginella rörliga produktionskostnaderna som idag. Ett normalår
skulle de uppgå till ca 25 öre/kWh och som mest, exempelvis un-
der ett torrår, till 50 öre/kWh. Detta är inte tillräckligt för att
åstadkomma en undanträngning av elanvändningen på
35 å 40 TWh.

Mot bakgrund vad som framkommit i sektoravsnitten skulle
elefterfrågan vid en nivå på kring 95 TWh kunna fördela sig enligt
tabell 6.5 på användarsektorerna. Där anges också vår uppfatt-
ning om möjlig tillförsel.

Om man enbart förlitar sig på prisstyrning kan ett knapphets-
pris på 1-3 kr/kWh bli nödvändigt. Osäkerheten härvidlag är
dock mycket stor. För att vara på den säkra sidan skulle priset
3 kr/kWh kunna tillämpas till en början. Upptäcker man sedan
att efterfrågan minskar mer än vad som erfordras kan priset då
sänkas till 1-2 kr/kWh. Om det skulle bli aktuellt med en dylik
snabbavveckling måste problemen utredas mycket mer noggrant
än i denna schematiska genomgång. Förutom nödvändiga prisök-
ningar måste givetvis även konsekvenserna för elanvändarna ut-
redas. Elprisökningar med flera hundra procent kommer givetvis
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Tabell 6.5 Elbalans vid snabbavveckling till 1989 (TWh)

Industri
Transporter
Bostäder, service
Fjärrvärme
Förluster

Total användning

Vattenkraft
Mottryck + kondenssvansar
Import
Oljekondens

Netto produktion

40
3

37
1
9

90

63
12
5

10

90

40
3

41
2
9

95

63
12
5

15

95

att slå mycket hårt, speciellt för elintensiv industri och hushåll
med elvärme.

6.8 Elbalanser
De olika alternativen för elmarknaden som diskuterats ovan

sammanfattas i tabell 6.6. Där framgår förändringar för de olika
alternativen både i elanvändningen och tillförseln.

6.9 Den totala
energiförsörjningen

6.9.1 Bakgrund
Den totala energianvändningen och därmed den totala energi-

tillförseln har under perioden 1970-1984 i genomsnitt minskat
med 0,5 % per år. 1970 var dock ett ovanligt kallt år. Dessutom
var vattentillrinningen för elproduktionen osedvanligt låg. Trots
att all tillgänglig kapacitet för oljebaserad elproduktion utnyttja-
des, kunde inte bortfallet av vattenkraft kompenseras helt, utan
vissa restriktioner fick tillgripas. Bränsleinsatsen enbart för elpro-
duktion uppgick tiil nära 50 TWh och utgjorde därmed
över 10 % av den totala energianvändningen som blev 450 TWh.
Görs korrigeringar för såväl temperatur som den extrema bräns-
leinsatsen vid elproduktionen för 1970 fås i stället en totalanvänd-
ning kring 425 TWh vilket är något över 1984 års nivå som - tem-
peraturkorrigerad - blev 420 TWh.

Räknat på den totala energitillförseln 1970 svarade oljorna för
75 %, de fasta bränslena för 15 % och vattenkraften för 10 %.
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Tabell 6.6 Elbalans, TWh

Användning

Total slutlig användning

Industri
Transporter
Bostäder, service m m
Fjärrvärme, raffinaderi m m
Distributionsförluster

Total användning, netto

Värmekraftbränsleinsats
Därav:

Oljor
Inhemska bränslen
Kol (inklusive hyttgas)

Omvandlingsförluster

Tillförsel

Vattenkraft
Kärnkraft
Industriellt mot t ryck
Mottryck kraftvärmeverk
Konventionell oljekondens
Konventionell kolkondens
Gasturbin, annat

Nettoproduktion

Import-export

Total tillförsel, netto

1985

119,6

47.3
2.6

63.9
5.8

11,1

130.8

9,9

4,5
2.2
3.3

3.1

70,1
55.9
2.5
2.8
0.6
0,2
0,1

132.3

-1,5

130.8

Med kärnkraft

Förändring 9c

0.5

1.3
0,5
0.1

-5.1
0.6

0.5

3.1

-2,0
7.2
4,9

0,4

-0,8
1.1
4.7
4.8

-1,5
6,3
4.3

0.4

0,5

1997

126,4

55.5
2.8

65.0
3.1

12.0

138,4

14,3

3,5
5,0
5.8

3.3

64.0
63,5
4,4
5.0
0,5
0.5
0.1

138,0

0.4

138.4

Utan kärnkraft

Förändring 9c

- 1.5

- 0.4
0.8

- 2.1
- 7,5
- 0,5

- 1.4

20.3

11.2
8.9

29.0

25,3

- 0.5
-100.0

7.0
9.0

17.6
46,7
14,4

- 1.7

- 1.4

1997

99,5

45,0
2.9

49.4
2.3

10,5

110,0

91,0

16,0
6.0

69,0

47,1

66,0
0.0
5,7
8,0
4.2

23.8
0.3

108.0

2.0

110.0

1984 hade oljeandelen minskat till 49 %, varav hela 40 % av oljan
gick till transportsektorn. De fasta bränslena ökade till 21 % och
vattenkraften till 16 %. De tio kärnkraftblocken producerade
50 TWh, brutto, eller 12 % av den totala energitillförseln. Under
perioden 1970-1984, kan den högsta energianvändningen noteras
under 1979. Året blev relativt kallt och den totala användningen
uppgick till nästan 470 TWh, av vilka cirka 10 TWh berodde på
rådande temperaturförhållanden.

6.9.2 Prognos 1997-referensalternativet
Den totala energianvändningen i referensalternativet har be-

dömts uppgå till nära 450 TWh år 1997. Den slutliga användning-
en, d v s energianvändningen inom industrin, för transporter och
i sektorn bostäder, service m m väntas uppgå till 375 TWh. Utri-
kes sjöfart, omvandlings- och distributionsförluster och egenför-
brukning inom energiomvandlingssektorn samt användning av
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energiprodukter för s k icke-energiändamål svarar alltså tillsam-
mans för nära 75 TWh. 1985 var den totala energianvändningen
440 TWh och den slutliga nära 380 TWh. Under perioden
1985-1997 förväntas en växande industriproduktion leda till en
ökning av energianvändningen i industrin på 13 TWh. Den ger i
sin tur ett ökat behov av transporter. Detta tillsammans med ökad
privatbilism gör att bedömningen gällande transportsektorn visar
på en nivåökning med 6 TWh.

Sektorn bostäder, service m m, förutsätts - bl a genom sparan-
de och effektivisering av uppvärmningssystemen - fortsätta mins-
ka sin energianvändning med i genomsnitt drygt 1 % per år under
perioden, vilket ger en nivåminskning från 165 TWh 1985. till
141 TWh 1997.

Man måste dock ha i minnet att 1985 var extremt kallt, vilket
innebar en "merförbrukning" kring 13 TWh, vilket leder till en
halverad genomsnittlig årlig minskningstakt under perioden, om
man istället utgår från det temperaturkorrigerade värdet. Att to-
talanvändningen - till skillnad från den slutliga användningen -
ändå ökar förklaras av att en ökad el- och fjärrvärmeproduktion
leder till större omvandlings- och distributionsförluster. Den för-
väntade industriella aktiviteten under perioden 1985-1997, leder
även till att användningen av t ex oljor för icke-energiändamål
ökar.

Hur fördelningen av energiinsatserna gällande den totala till-
förseln kan komma att se ut i referensalternativet framgår av ta-
bell 6.7.

Tabell 6.7 Fördelning av energiinsatser 1985 och 1997 referensalternati-
vet

Kol. koks
Inhemska bränslen
Olja
Naturgas
Annat1

Total tillförsel

1985
TWh

35
62

209
1

133

441

%

8
14
48

0
30

100

1997
TWh

44
72

186
7

138

447

c.'r

10
16
41
2

31

100

1 Vatten- och kärnkraft, brutto, värmepumpar och spillvärme i fjärrvärmeanlägg-
ningar samt nettoimport av el

6.9.3 Prognos 1997 - utan kärnkraft
I detta alternativ väntas den totala energianvändningen öka

med omkring 5 %, eller drygt 25 TWh, jämfört med referensal-
ternativet och nå nivån 475 TWh.
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En lägre industriaktivitet sammantaget med ett ökat sparande,
ytterligare energieffektiviseringar inom sektorn bostäder, service
m m tyder på en total slutlig energianvändning kring 360 TWh,
d v s omkring 15 TWh lägre än i referensalternativet. Transport-
sektorn bedöms dock ligga på referensalternativets nivå, alltså
kring 80 TWh, trots lägre industriproduktion och därmed mins-
kade disponibla inkomster för hushållen. Orsaken till den oför-
ändrade energianvändningen inom transportsektorn är att kol-
och oljetransporter såväl till lands som till sjöss ökar jämfört med
referensalternativet genom bortfallet av kärnkraftproducerad el.

Omvandlingsförlusterna vid elproduktionen ökar redovis-
ningsmässigt med 40 TWh. Kärnkraftbaserad elproduktion redo-
visas enligt den konvention som traditionellt används i Sverige i
energibalanserna som bruttoproducerad el medan kylförlusterna
som uppstår vid kärnkondensproduktion inte ingår i energibalan-
serna.

I referensalternativet för 1997 väntas kärnkraftproduktion,
brutto d v s inklusive egenförbrukningen i kärnkraftverken, upp-
gå till nära 67 TWh. vilket erfordrar en insats av kärnbränsle på
190 TWh. Skillnaden mellan energiinnehållet i kärnbränslet och
bruttoproduktionen blir således nästan 125 TWh. som alltså inte
bokförs som omvandlingsförluster i referensalternativet. Om om-
vandlingsförlusterna vid kärnkraftsproduktionen skulle bokföras
på samma sätt som vid konventionell värmekraftsproduktion
skulle den totala tillförseln istället för knappt 450 TWh uppgå till
drygt 570 TWh i referensalternativet för 1997.

Av tabell 6.8 framgår hur den totala tillförseln fördelas på olika
energiformer i referensalternativet respektive alternativet atan
kärnkraft 1997.

I alternativet utan kärnkraft måste den totala bränsleinsatsen
ökas med nära 30 %, eller med 90 TWh. jämfört med referensal-
ternativet.

Tabell 6.8 Fördelning av energiinsatser gällande referensalternativet resp
alternativet utan kärnkraft 1997

1997

Kol. koks
Inhemska bränslen
Olja
Naturgas
Annat '

Total tillförsel

Refercnsalternativet

TWh

44
72

186
7

1.18

447

K)
16
41
2

31

1(K)

Alternativet

TWh

110
78

204
7

75

474

utan kärnkraft

23
16
43

t

16

HM)

1 Vatten- och kärnkraft , brutto, värmepumpar och spillvärme i fjärrvärmean-
läggningar samt nettoimport av el
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Ser man i stället på bränsleanvändningen i industrin, för inrikes
transporter och för sektorn bostäder, service m m ökar använd-
ningen med endast 10 TWh i alternativet utan kärnkraft, trots att
elanvändningen minskar med 26 TWh och att fjärrvärmen endast
ökar med drygt 2 TWh jämfört med referensalternativet. Av res-
terande nära 80 TWh bränslen går 95 % till elproduktionen och
5 9r till fjärrvärmeproduktionen.

Av den ökade bränsleinsatsen i alternativet utan kärnkraft
jämfört med referensalternativet bedöms kolet svara för nära
75 7c, oljan för 20 % och de inhemska bränslena för ca 7 %, me-
dan användningen av naturgas, cirka 7 TWh, blir oförändrad i de
två alternativen. Bedömningen av naturgasanvändningen baseras
på Sydgas I och II samt Västgas I -projekten. Att inga andra pro-
jekt är inkalkylerat vare sig i stadium 1997 eller alternativet av-
veckling till 2010, beror på att inga beslut har tagits än, varför hel-
ler inga bedömningar över eventuella kommande kontrakt och le-
verade volymer kan göras.

Räknat från 1985 blir den årliga ökningen i alternativet utan
kärnkraft 10 % för kol och knappt 2 % för inhemska bränslen.
Oljan däremot ligger 6 TWh under 1985 års nivå som låg kring
210 TWh det året. En av orsakerna till att oljan fortsättningsvis
minskar är den ökade insatsen av oljeersättande naturgas från
knappt 1 TWh 1985 till drygt 7 TWh 1997.

6.9.4 Avveckling till 2010
Den beslutade tidpunkten då, enligt nu gällande beslut samtli-

ga kärnkraftblock senast ska vara avvecklade, ligger 25 år fram i
tiden. Det kan synas vara av tvivelaktigt värde att presentera
kvantitativa prognoser vad gäller totala användnings- och tillför-
selnivåer, utvecklingen för olika bränslen, el- och fjärrvärmens
tillförseltal och insatta bränslemixer m m i detta tidsperspektiv.
Det presenterade siffermaterialet bör därför läsas som en grov be-
dömning, baserad på verkets prisprognoser för olika energifor-
mer 2010.

Den totala tillförselnivån 2010 ligger kring 520 TWh. Räknat
från 1985 års värde (temperaturkorrigerat) ökar totala använd-
ningen respektive tillförseln årligen i genomsnitt med 0,8 % un-
der perioden.

Bränsleanvändningen 1985 blev nära 310 TWh och väntas upp-
gå till omkring 430 TWh år 2010, d v s en årlig ökning med drygt
1 %. Hur fördelningen mellan olika energiformer kan komma att
se ut år 2010 framgår av tabell 6.9.

Enligt tabellen får oljan även fortsättningsvis svara för huvud-
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Tabell 6.9 Fördelning av energisatser 1985 och 2010 utan kärnkraft

Kol. koks
Inhemska bränslen
Olja
Naturgas
Annat1

Total tillförsel

1985
TWh

35
62

210
1

133

441

cr<

8
14
48
0

30

100

TWh

117
89

214
10
85

515

2010
r r

23
17
41

17

100

1 Vatten- och kärnkraft, brutto, värmepumpar och spillvärme samt nettoimport
av el

insatsen av energitillförseln 2010. I absoluta tal väntas totalnivån
2010 ligga omkring 75 TWh högre jämfört 1985.

De inhemska bränslena kommer att öka något i betydelse,
jämfört 1997 års två alternativ. Frågan om ytterligare potential
finns för inhemska bränslen, i första hand som ersättning för ener-
gikol, är svår att bedöma. Många olika intressen konkurrerar om
trädbränslena. Även reningsteknikens utvecklingsmöjligheter så-
väl tekniskt som ekonomiskt, är av avgörande betydelse för an-
vändningsnivån av inhemska bränslen år 2010.

Den slutliga användningen väntas ligga ca 10 TWh över
1985 års faktiska nivå eller cirka 25 TWh högre än 1985 års tem-
peraturkorrigerade värde. Industrin väntas öka sin energianvänd-
ning med i genomsnitt 0,8 % per år, från 141 TWh till drygt
170 TWh under perioden 1985-2010. Transporterna (exklusive
utrikes sjöfart) bedöms öka med 0,6 % per år, eller från 74 TWh
till 85 TWh, medan sektorn bostäder, service m m fortsätter att
minska från 153 TWh (temperaturkorrigerat) 1985 till 135 TWh
år 2010, en genomsnittlig årlig minskning under perioden
1985-2010 på 0,5 %.
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7 STYRMEDEL

Många olika sorters styrmedel kan komma i fråga för att klara
kärnkraftsavvecklingen. Det är tänkbart med ekonomiska styr-
medel, regleringar, information, forskning, utveckling och de-
monstration samt kombinationer av dessa. Tidsperspektivet för
kärnkraftsavvecklingen har betydelse för valet av styrmedel. Vid
en snabbavveckling hinner man exempelvis inte avvakta resulta-
ten från forsknings- och utvecklingsverksamhet medan de kanske
kan få betydelse för en avveckling till år 2010.

I detta kapitel ska vi inledningsvis kort beröra vissa aspekter
av det nuvarande regelsystemet och hur resultaten i föregående
kapitel förhåller sig till det. Därefter behandlas i avsnitt 7.2 styr-
ning av eltillförseln och i avsnitt 7.3 styrning av elanvändningen.
Frågan om särskilda styrmedel för att hantera omställningspro-
blem i industrin och för hushållen tas upp i avsnitt 7.4 och ytterli-
gare eventuella styrönskemål i avsnitt 7.5.

7.1 Bakgrund
Ett krav för en samhällsekonomiskt effektiv anpassning av

elanvändningen och eltillförseln är att den samhällsekonomiska
kostnaden ska vara lika stor som den samhällsekonomiska intäk-
ten för den sist producerade och använda kilowattimmen. Ett an-
nat krav är att de samhällsekonomiska intäkterna minst ska vara
lika med de samhällsekonomiska kostnaderna för investeringar i
tillförsel och användning.

Som grund för de beräkningar som redovisats i tidigare avsnitt
beträffande elanvändningen och elmarknaden har vi lagt följande
antaganden:
• skärpta miljökrav för elproduktion.
• tidsbestämda profiler för urdrifttagandet av kärnkraftverken.
• investeringar i ny kraftproduktion efter lönsamhetskriterier,

d v s nya kraftverk ska ej tas i drift förrän de kortsiktiga mar-
ginalkostnaderna i kraftsystemet stigit till en sådan nivå att
de täcker både investerings- och driftskostnader för ny kraft
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(långsiktiga marginalkostnader) vid 6 % realränta och ver-
kets bedömningar av prisutvecklingen för bränslen, investe-
ringskostnader m m.

• prissättning på el från kraftföretagens sida efter kortsiktig
marginalkostnad - som då nyinvesteringar i kraftproduktion
genomförs enligt punkten ovan sammanfaller med de långsik-
tiga marginalkostnaderna.

• en anpassning av elanvändningen till vissa givna elpriser som
avspeglar de kort- och långsiktiga marginalkostnaderna. I
konsumentpriset ingår elskatt, d v s dagens elskatt på realt
sett oförändrad nivå. Anpassningen av elanvändningen till
stigande elpriser har bedömts med utgångspunkt från beräk-
ningar och erfarenheter av hur dylika förlopp går till i vår typ
av marknadsekonomi. Vi har därvid inte räknat med någon
elskattereduktion för industrins del enligt nuvarande nedsätt-
ningsprinciper (1,5-procentregeln).

De resultat vi fått fram med dessa utgångspunkter aktualiserar
två slags styrmedelsfrågor. Vilka insatser behöver statsmakterna
göra för att den anpassning vi beskrivit ska förverkligas och hur
hanterar man den osäkerhet som med nödvändighet vidlåder alla
framtidsbedömningar? Vad kan statsmakterna göra för att de
trögheter och problem som uppkommer under anpassningspro-
cessen ska övervinnas på ett effektivt sätt? Hur kan statsmakterna
mildra den omställning av framför allt industrin och elvärmen
som våra beräkningar förutsätter? Den här typen av styrmedels-
frågor ska vi behandla i avsnitt 7.2 - 7.3.

Ett annat slags styrmedelsfrågor har att göra med den sam-
hällsekonomiska effektiviteten i ett vidare perspektiv av våra re-
sultat inklusive styrmedelsdiskussion i avsnitt 7.2 - 7.3. Ger de
verkligen uttryck för en samhällsekonomiskt effektiv anpassning?
Detta är en mycket stor och svår fråga. Vår bedömning är att så i
stort sett är fallet. Emellertid vill vi här innan vi går in på den mer
konkreta styrmedelsdiskussionen kort peka på några frågor som
vi inte kunnat behandla i denna utredning men som snarast borde
utredas närmare inför de stora förändringar som en kärnkraftsav-
veckling skulle innebära vare sig den tidigareläggs eller ej.

Elskatten är idag ungefär lika hög i procent räknat som mervär-
deskatten. I och med att vi utgår från oförändrad elskatt och kraf-
tigt stigande elpriser kommer den framtida procentsatsen för el-
skatt bli väsentligt lägre än momsskattesatsen (drygt 10 % i av-
vecklingsfallet år 1997). Vidare, jämfört med andra energislag
skulle skillnaderna mellan elskatten och andra energiskatter bli
mycket stora. För olja och kol skulle skattesatserna bli mycket
högre (ca 35-65 % år 1997 med verkets prognoser). Inhemska
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bränslen är däremot skattebefriade. I elproduktionen konkur-
rerar dock alla bränslen skattemässigt på lika villkor eftersom
skatten läggs på elkonsumtionen och inte på bränslena.

Jämfört med en neutral skatt - en skatt som inte påverkar re-
sursanvändningen - skulle våra beräkningar tendera att ge en
högre elanvändning, en lägre olje- och kolanvändning och en stör-
re användning av inhemska bränslen.

Jämfört med mervärdeskatt innebär vidare en punktskatt på
el. såsom den nuvarande, att förutsättningarna för konkurrensut-
satt, elkrävande svensk industri försämras. Nedsättningen av
energiskatterna (1,5-procentregeln) kompenserar för närvarande
delvis för detta samtidigt som incitamenten till att spara energi
försvagas.

I övrigt tenderar nuvarande skattesystem, speciellt i kombina-
tion med hög inflationstakt, att öka stimulansen till investeringar
i hushållssektorn och minska den inom företagssektorn. Sparan-
det i hushållssektorn skulle därmed bli för stort i förhållande till
industrins satsningar på ny elsnål teknik och direkta elsparåtgär-
der.

Miljöproblemen har i denna utredning antagits bli omhänder-
tagna genom skärpta gränsvärden för utsläpp från elproduktion.
Ur styrmedelssynvinkel är detta ett enkelt ingrepp som innebär
att statsmakterna skärper nu gällande krav. Med enbart dessa
normer kan man dock inte ta tillvara alla möjligheter att förhål-
landevis billigt minska miljöutsläppen i olika delar av energian-
vändningen. Här finns många avvägningsfrågor som vi inte kun-
nat gå närmare in på i denna utredning. Normer skulle också kun-
na kombineras med eller ersättas av ekonomiska styrmedel för att
effektivisera insatserna för att begränsa miljöutsläppen.

7.2 Styrning av eltillförseln
En huvudfråga för staten när det gäller eltillförseln är hur ur-

drifttagningen av kärnkraftverken ska styras och hur osäkerheten
om vad som händer med elefterfrågan under ett avvecklingsför-
lopp ska pareras på tillförselsidan. För att påverka prisbildningen
men även av andra skäl kan det finnas anledning för statsmakter-
na att gå in med elskatter. Avgörande för elproduktionen på läng-
re sikt är bl a forskning och utveckling. Även här kan statsmak-
terna göra viktiga insatser och har också traditionellt gjort så.

Vrdrifttagande av kärnkraftverken
Det grundläggande styrmedlet på detta område måste enligt

verkets bedömning vara en lagstiftning om man vill försäkra sig
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att alla kärnkraftverken blir tagna ur drift vid en given tidpunkt.
För varje reaktor skulle man kunna ha en lagreglerad senaste tid-
punkt för avstängning.

I en dylik avvecklingsplan skulle statsmakterna ta ställning till
hur snabbt kärnkraftverken skulle tas ur drift. De ekonomiska
konsekvenserna av en snabbare och långsammare avveckling av
kärnkraftverken under de närmaste 10 åren har belysts i kapitel
6.

Ett komplement till lagstiftning eller möjligen ett alternativ till
en detaljerad avvecklingsplan är beskattning av kärnkraften. Ver-
ket har inte i detalj kunnat studera dessa frågor men har noterat
följande. En rörlig beskattning av kärnkraftsproducerad el upp
till en nivå över kostnaderna för ny kraftproduktion skulle ha för-
delen att kraftföretagen av eget intresse skulle vilja avveckla
kärnkraften "så snabbt som möjligt". Kärnkraftverken skulle ut-
nyttjas mindre om detta styrmedel användes för avvecklingen på
10 år än vid en detaljerad plan. I en dylik plan skulle kraftföreta-
gen anpassa avvecklingstakten efter risken för bristsituationer.
Med en kärnkraftsskatt skulle det inte vara förbjudet men väl dyrt
för kraftföretagen att använda kärnkraft i bristsituationer. Vidare
skulle det vid en kärnkraftsskatt vara lönsamt för kraftföretagen
att ersätta kärnkraften med nybyggd kraftproduktion och margi-
nalkostnaderna och elpriserna skulle snabbt stiga till nivån efter
en kärnkraftsavveckling.

Från ekonomisk synpunkt är alltså en rörlig kärnkraftsskatt ett
alternativ som löser många styrproblem. Men skulle säkerheten
vid de svenska kärnkraftverken öka om man körde dem mindre -
betydligt mindre normala är men något mer i bristsituationer -
jämfört med situationen med avvecklingsplan? Det torde finnas
vissa möjligheter att öka säkerheten samtidigt som reaktorerna
behålls i drift men körs mindre om man varierar deras effekt och
revisionstider. Dessa riskreduceringar är dock endast marginella.
En ordentligt reducerad säkerhetsrisk uppnås först då reaktorer-
na tas ur drift för gott. Därför skulle en rörlig kärnkraftsskatt tro-
ligen inte öka säkerheten i nämnvärd omfattning även om kärn-
kraftverken körs mindre utan bara leda till väsentligt högre elpro-
duktionskostnader.

Ett annat beskattningsalternativ är att belasta varje kärnkrafts-
aggregat med en fast avgift. Detta skulle också stimulera kraftfö-
retagen att ta dem ur drift. De verk som kraftföretagen väljer att
ha kvar i drift kommer att användas som basproduktion. På detta
sätt uppstår inget problem med upp- och neddragningar av kärn-
kraftsproduktionen. Resultatet skulle i detta avseende bli ungefär
detsamma som vid en av staten fastställd plan för urdrifttagande
av kärnkraftsblocken. Det skulle det också bli vad avser konsu-
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mentpriserna. I och med att en sådan skatt inte skulle vara rörlig
skuile inte marginalkostnaderna påveikas. Elpriserna till konsu-
menterna skulle, precis som vid en avvecklingsplan, bli beroende
av den takt i vilken kärnkraftsaggregaten togs ur drift och eventu-
ella kompletterande elskattehöjningar. En sådan kärnkraftskatt
medger dock en ökad flexibilitet. Avvecklingen kan anpassas ef-
ter elanvändningens utveckling.

Att parera osäkerhet
En avgörande och svårbedömd fråga, speciellt om kärnkraften

ska avvecklas till 1997, blir hur stor ersättningskraft man ska pla-
nera för. När det gäller kraftutbyggnad kommer de första åren av
avvecklingsperioden att behöva ägnas åt planering och projekte-
ring. Däremot krävs inga omedelbara och definitiva beslut om
kraftutbyggnad. Staten skulle kunna tillåta kraftföretagen ?. r-1

jektera för en utbyggnad i det övre intervallet av vad som !
nödvändigt med hänsyn till de prognoser som då kan gt > t* *'
elanvändningens utveckling vid högre elpriser. De första åren av
avvecklingsperioden ger också erfarenhet av omställningen av
elanvändningen. Om det visar sig att elefterfrågan tenderar att b!i
lägre än man räknat med måste det finnas beredskap att bromsa
utbyggnaden av nya kraftverk respektive att forcera den om elför-
brukningen verkar bli högre.

Elpris och elskatter
För att göra informationen om kommande elprishöjningar i

samband med kärnkraftsavvecklingen trovärdig och göra det
möjligt för kraftföretagen att anpassa priserna till ökande margi-
nalkostnader kan det vara motiverat att staten sanktionerar prin-
cipen om prissättning efter kortsiktiga marginalkostnader1 och
balans mellan kort- och långsiktiga marginalkostnader då ny
kraftproduktion ska fasas in.

Tillämpas dessa principer av kraftföretagen vid en kärnkrafts-
avveckling till 1997 skulle vid en snabb och kraftig avvecklings-
plan de kortsiktiga marginalkostnaderna inklusive bristkostna-
derna snabbt gå upp till nivån efter kärnkraftsavvecklingen. Om
statsmakterna valde en långsam plan för avvecklingen av kärn-
kraftverken skulle prishöjningarna för konsumenterna dröja. År
1997 skulle man då på efterf rågesidan troligen befinna sig ganska
långt ifrån en långsiktig anpassning till prisläget utan kärnkraft.
Man skulle riskera en mycket överhettad elkonverteringsmark-
nad åren 1995-97 om anpassningen ska vara klar till 1997. Endast
omkring en tredjedel av den undanträngning av elvärmen vi räk-

inkiusivc förväntade n a t m e d t i H 1 9 9 7 uppkommer p g a "ordinarie" ersättningsinves-
bristkostnader teringar. Antingen skulle man då troligen få acceptera en bristsi-
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tuation eller en större utbyggnad av ny kraftproduktion. Inför den
utsikten kan det vara motiverat för staten att gå in med höjda el-
skatter i inledningsskedet av avvecklingsperioden, skatter som se-
dan trappades ner i takt med att marginalkostnaderna stiger i pro-
duktionen och de reguljära prissättningsprinciperna skulle ge till-
räckligt höga elpriser (se figur 6.6).

Vid en avveckling till 1989 skulle bristkostnadsproolematiken
få en särskild tyngd. Med de bränslepriser som verket räknat med
det året, blir ökningen i de marginella produktionskostnaderna
för el förhållandevis små. Vid produktionsnivån 90-95 TWh kan
de rena, kortsiktiga marginella produktionskostnaderna ett nor-
malår beräknas ligga runt 25 öre/kWh. De ökningar i konsu-
mentpriset dessa produktionskostnader ger skulle inte ens räcka
halvvägs för att exempelvis göra de konverteringar av elvärmen
vi räknat med lönsamma än mindre garantera att de blir genom-
förda i praktiken. Sammanlagt behöver 35 å 40 TWh av elan-
vändningen trängas undan för att produktionsresurserna ska räc-
ka till. I detta fall kan dels en utpräglad knapphetsprissättning be-
höva tillgripas dels andra typer av styrmedel. På tillförselsidan
skulle det kunna röra sig om bortkoppling av elabonnenter för
kortare eller längre tidsperioder.

När marginalkostnaderna ökar uppkommer ett överskott hos
kraftföretagen om prissättning efter marginalkostnaderna tilläm-
pas. Överskottet blir vid given elefterfrågan större vid en snabb
och kraftig avvecklingsplan än vid en långsam. Staten kan dock
neutralisera denna "extravinst" exempelvis genom en höjning
och utvidgning av den nuvarande vattenkraftsskatten till skillna-
den mellan nuvarande genomsnittliga marginella produktions-
kostnad och den framtida att tillämpas på samtliga nu befintliga
kraftverk. Det rör sig om stora belopp - 10-15 miljarder kronor
per år.

Övriga åtgärder
För närvarande finns det institutionella förhållanden som gör

att den ekonomiska kraftvärmepotentialen riskerar att inte ut-
nyttjas till fullo, bl a beroende på att de kommunala värmeverken
och kraftföretagen arbetar på olika ekonomiska villkor. Här kan
staten via vattenfallsverket gå före och utveckla nya samarbetsfor-
mer mellan kommunerna och kraftföretagen för att hela den med
stigande elpriser lönsamma kraftvärmepotentialen ska kunna ut-
nyttjas.

Det är vidare möjligt att de nuvarande prissättningsreglerna
för leverans av el från mindre kraftproducenter av typ kommuna-
la kraftvärmeverk och industrier med egen mottrycksproduktion
utgör ett allmänt hinder för att utnyttja möjligheterna till rationell
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elproduktion i mindre skala. Det kan gälla småskalig mottrycks-
produkiion, små vattenkraftverk och vindkraft. Reglerna för pris-
sättning på elleveranser från oberoende elproducenter kan därför
behöva ses över.

Det finns som redovisats tidigare intresse från både Norge och
Sovjetunionen att leverera naturgas till Sverige. De prisnivåer
som diskuteras uteslutar inte att gasen skulle kunna användas för
elproduktion i Sverige. Om regeringen börjar förhandla om na-
turgasleveranser under det kommande året och man kommer fram
till en positiv uppgörelse om ett långsiktigt avtal om gasleveranser
skulle det vara möjligt att under andra hälften av 1990-talet ha ett
första gaskraftverk i drift.

Vad gäller forskning, utveckling och demonstration kan följan-
de exempel illustrera de typer av projekt staten, i större eller
mindre utsträckning beroende på grundforskningselementen, kan
ha anledning att engagera sig i.

för att skapa förutsättningar att utnyttja ny teknik för kolbase-
rad elproduktion skulle en eller några demonstrationsanläggning-
ar för PFBC (Pressurized, Fluidized Bed Combustion) eller an-
nan ny teknik uppföras.

Demonstrationsanläggningar kan vidare påbörjas för
• små kraftvärmeverk
• medelstora vindkraftverk

och pilotanläggningar för
• bränsleceller
• gasmotorer
• gaskombikraftverk
• förgasning av fasta bränslen.

7.3 Styrning av elefterfrågan
De beräkningar av elanvändningens utveckling i de olika av-

vecklingsalternativen som presenterades i kapitel 5 baserades alla
på vissa antaganden om elprishöjningar och bedömningar av vil-
ken anpassning dessa prishöjningar kunde ge upphov till i de olika
sektorerna. Verkets bedömning är att priset - eventuellt komp-
letterat med skattehöjningar såsom diskuterades i det föregående
avsnittet - är det mest effektiva styrmedlet då det gäller att få till
stånd en elanvändning som är välavvägd i förhållande till vad det
kostar att producera ytterligare el. Ur styrmedelssynpunkt pekar
emellertid sektoranalyserna på tre viktiga förhållanden. För det
första är osäkerheten stor i bedömningarna om vilken anpassning
inom industrin och av elvärmen som kommer till stånd vid elpris-
höjningar. Det beror inte bara på svårigheterna att bedöma före-
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tagens och hushållens reaktioner på elprishöjningar utan även på
problemen med att förutse viktiga faktorer såsom konjunkturut-
vecklingen för industrin och oljepriserna. För det andra kan olika
slag av trögheter i anpassningsprocessen göra att man inom en gi-
ven tidsram inte uppnår de elanvändningsnivåer som det vore
ekonomiskt motiverat att uppnå. För det tredje är tidsperspekti-
vet för kärnkraftsawecklingen - i referensfallet till år 2010, i av-
veckling på 10 år till år 1997 och med snabbaweckling till år 1989
- av betydelse för val av styrmedel.

I detta avsnitt skall vi först diskutera vissa allmänna styrme-
delsfrågor för elanvändningen - priser och kreditmarkoaden. De
kompletterande styrmedlen har delvis olika karaktär i olika sek-
torer varför vi behandlar dem sektorsvis. Här kommer vi också
mer explicit in på frågan om olika styrmedelsbehov i olika tids-
perspektiv och för att påskynda omställningsprocessen. Vi avslu-
tar med ett kort avsnitt om styrning och osäkerhet.

Priser
Det normala i vår typ av ekonomi är att när det blir brist på en

vara, som elenergi när kärnkraftverken tas ur drift, höjs priset.
Detta har den dubbla effekten att konsumenterna är mera åter-
hållsamma i sin konsumtion och att producenterna stimuleras att
producera mera.

Genom de två oljeprischockerna på 1970-talet har vi fått en
omfattande erfarenhet av effekterna både av prishöjningar på
energi och av de statliga insatser som gjordes i samband med ol-
jeprishöjningarna. Resultatet har blivit att oljeförbrukningen
minskat kraftigt, bl a genom att oljevärme ersattes med elvärme.
De utvärderingar som gjorts pekar ganska entydigt på att det var
prishöjningarna som var den avgörande drivkraften bakom denna
förändring.

Statens insatser bestod dels i att tillåta att höjningarna av olje-
priserna på den internationella marknaden omedelbart fick ge-
nomslag på den svenska oljeprisnivån, dels i olika ekonomiska sti-
mulanser i form av bidrag till dem som ville investera i energispar-
åtgärder och ersättning av olja med annan energi. Betydelsen av
den senare typen av aktiva insatser låg framförallt i att de för-
stärkte trycket på oljekonsumenterna att i sitt eget intresse mins-
ka sin oljeanvändning. Förutsättningen för att de statliga åtgär-
derna blev verkningfulla var dock att det i botten fanns ett ekono-
miskt incitament för oljekonsumenterna att minska sin oljean-
vändning.

På liknande sätt anser verket att anpassningen av elanvänd-
ningen vid kärnkraftsavvecklingen kan gå till, d v s att prishöj-
ningarna på el är det huvudsakliga styrmedlet som sedan eventu-
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ellt kan kompletteras med andra styrmedel - rådgivning, stöd,
regleringar etc. Behovet av kompletterande styrmedel kan därvid
antas bli mindre ju längre tid elanvändarna har på sig att genom-
föra omställningen. Efterhand skulle ju allt fler elkrävande pro-
cesser i industrin och elvärmesystem i uppvärmingen falla för ål-
dersstrecket och vid en nyinvestering blir det billigare att ge den
en mer elsnåi inriktning än om ersättningsinvesteringen måste gö-
ras i förtid. Ett faktum, som gör en avveckling till 1997 dyr och
naturligtvis ännu mer så till 1989, är att många elvärmesystem in-
stallerats så pass sent som i början av 8O-talet.

För att elabonnenterna ska kunna anpassa sig till kommnade
elprishöjningar bör de ha möjligheter att skapa sig rimliga
förväntningar om dem. Statsmakterna har möjlighet att påverka
förväntningarna genom att sanktionera de prissättningsprinciper
som ska gälla under kärnkraftsavvecklingen. Vid en avveckling
till 1997 skulle en mycket snar elprishöjning, eventuellt skatteba-
serad, vara nödvändig om man vill uppnå en långsiktig anpassning
av elanvändningen till 1997. En annan fördel med en mer eller
mindre omedelbar elprishöjning är att man till viss del skulle kun-
na hinna avläsa reaktionerna på elprishöjningen och kunna an-
passa utbyggnaden av produktionskapaciteten därefter.

Det är mycket svårare att bilda sig en välgrundad uppfattning
om vilka elprishöjningar som skulle krävas för att få balans på el-
marknaden vid en snabbavveckling. Det blir en svår avvägnings-
fråga mellan risken att ta till för kraftiga eller för svaga prishöj-
ningar, beredskapen och möjligheterna att sätta in reglerande
styrning samt eventualiteten av kaotiska bristsituationer.

Energianvändarna kan också vara betjänta av information om
vilka bedömningar som kan göras beträffande prisutvecklingen
på andra energislag, olika bränslen och fjärrvärme. Staten kan na-
turligtvis inte garantera hur det kommer att gå, men information
om de bedömningar som görs kan vara bättre än ingen informa-
tion alls.

Kreditmarknaden
Kärnkraftsavvecklingen kräver investeringar både i elproduk-

tion och på användarsidan. I det senare fallet handlar det för in-
dustrins del både om omställning av produktionsinriktningen och
investeringar i elsnålare processer och för att ersätta el med bräns-
len. Stora investeringar krävs i övrigt främst för att konvertera el-
värmen till andra uppvärmningssätt och minska uppvärmningsbe-
hovet.

Vid en avveckling till 2010 skulle investeringarna spridas ut
över en längre tidsperiod och statens insatser förmodligen kunna
inskränkas till övervakning av kreditmarknaden och att den på ett
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rimligt sätt ger utrymme för kärnkraftens ersättningsinvestering-
ar. Med en avveckling till 1997 kan trängseln på kreditmarknaden
bli betydande. Inom loppet av 10 är skulle ca 35-40 miljarder kro-
nor behövas för investeringar i ersättande kraft och ca 20 mil-
jarder extra för sparande och konvertering av elvärmen. Till detta
kommer industrins mer svårbedömda behov av extra investe-
ringar för omställningen av produktionen m m. Det blir en upp-
gift för statsmaktema att planera för hur dessa investeringar till-
sammans med alla andra "ordinarie" investeringar ska inrymmas
i ett givet eller ett, exempelvis på bekostnad av konsumtionen,
förhöjt investeringsutrymme.

Vid en snabbavveckling till 1989 är problemet främst att få
fram en finansiering av elvärmekonverteringen. Det rör sig om
ca 40 miljarder kronor. I detta tidsperspektiv hinner man inte
med några investeringar i ny produktionskapacitet för elkraft.

Kompletterande styrmedel
Prisstyrningen kan behöva kompletteras med andra styrmedel.

Förslagen nedan för de olika användarsektorerna kan ses som en
genomgång av olika tänkbara styrmedel. Resonemangen är ge-
nomgående kvalitativa. Detta beror bl a på att kunskapen om ef-
fekterna av styrmedel typ information, bidrag och regleringar är
tämligen dåliga. De utvärderingar som gjorts har ofta varit brist-
fälliga såväl vad gäller intäktssidan - effekterna på energianvänd-
ning - som kostnadssidan - administrationskostnaderna och fram-
för allt vad gäller stöd och bidrag kostnaderna för att öka de statli-
ga utgifterna2. I varje enskilt fall då kompletterande styrmedel
övervägs måste man naturligtvis ändå söka väga de förväntade
kostnaderna mot de förväntade positiva effekterna.

Industrin
Låt oss först notera att det, som tidigare nämnts, för närvaran-

de finns en regel för skattenedsättning inom industrin som verkar
återhållande på energisparandet. Det är den s k 1,5-procentre-
geln som innebär att de energikrävande företagen inte behöver
betala mer i energiskatt än vad som motsvarar 1,5 % av företagets
saluvärde. Den nuvarande elskatten har därför ingen styrande ef-
fekt på de mest elintensiva industriernas elförbrukning. Indirekt
subventioneras företagens elförbrukning. Det kan vara ekono-
miskt motiverat att kompensera för de effekter de svenska
punktskatterna på energi ger på svensk konkurrensutsatt industri
jämfört med en mervärdeskatt. Om man har kvar punktskattesys-
temet vid kärnkraftsavvecklingen skulle dock skattelindringen
kunna ändras så att man behåller elskattens styrande effekt utan
att respektive företags totala subvention påverkas. Det kan åstad-
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kommas genom att återbetalningen knyts till någon annan indika-
tor än just energianvändningen, exempelvis produktions-
volymen.3

I referensalternativet med avveckling till 2010 räknar verket
med att behovet av kompletterande styrmedel för industrins del
ska bli relativt litet. Avvecklingsplanerna skulle då ha varit kända
i nära 30 år. Inom den kapitalintensiva industrin varierar den tek-
niska livslängden för kapital utrustningen mellan 20 och 30 år. Det
innebär att installationer som gjordes under 70-talet behöver för-
nyas runt sekelskiftet. Resultat från teknisk utveckling beräknas
behöva mellan 20 och 30 år för att hinna från försöksstadiet till
kommersiell etablering.

Vår bedömning är att i detta planeringsperspektiv är höjda el-
priser och trovärdiga prognoser om kommande elprishöjningar
en mycket stark drivkraft vad gäller omställning av industrins pro-
duktionsinriktning, införande av elsnålare teknik och ersättning
av el med bränslen.

En viktig del i denna anpassningsprocess är information och
erfarenhetsspridning mellan företagen om de framgångsrika el-
besparingsåtgärderna. I detta sammanhang kan ett samarbete
mellan myndigheter, branschorganisationer och företag höja kun-
skaperna om ny teknik, besparingsåtgärder, systemlösningar
m m.

Demonstration av lyckade installationer, nya komponenter
och systemlösningar kan också vara ett sätt att sprida kunskap
mellan de berörda parterna. Redan vid dagens låga elpriser finns
det mycket kvar att göra exempelvis inom små och medelstora fö-
retag när det gäller optimering av energisystemet, vid sidan av in-
troduktion av elsnål teknik. Samtidigt efterlyses kompetent
drifts- och underhållspersonal för den kontinuerliga tillsynen av
den installerade utrustningen.

I ett första skede ska dock inte stödåtgärder av den typ som
aktualiserades vid oljekrisen vara nödvändiga. Erfarenheten har
visat att i ett flertal fall skulle de lönsamma oljeersättningsåtgär-
derna som genomfördes ha genomförts även utan statlig stöd.

Statliga satsningar på forskning kan naturligtvis också vara mo-
tiverade i referensalternativet.

En tekniskt sett ganska enkel reglering vore att införa en lag-
prövning om uppförande av nya anläggningar som kräver mycket
elenergi - t ex stålverk och massa- och pappersfabriker. Ett så-
dant styrmedel har den begränsningen på kort sikt att man bara
kan påverka nyetableringen men inte befintliga anläggningar.
Det innebär att tillståndsprövningen troligen kommer att kunna
få mycket liten effekt på 10 års sikt. På längre sikt föreligger inte
den begränsningen. Som vi tidigare var inne på kan man under de
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närmaste 20 åren räkna med att större delen av de mest elkrävan-
de industrierna måste genomgå en större ombyggnad för att drif-
ten ska kunna fortsätta. Det innebär att statsmakterna skulle ges
möjlighet att ta konkret ställning till fortsatt produktion för större
delen av de aktuella industrierna fram till år 2010. Men sannolik-
heten att företagen skulle vilja förnya eller etablera sig i elkrävan-
de produktion blir förmodligen låg om informationen om elpris-
ökningarna i samband med kärnkraftsavvecklingen fungerar.

Normer och regleringar i övrigt för industrins processer, moto-
rer, pumpar, fläktar, belysning etc är redan när det gäller nyinves-
teringar svårhanterade p g a industrins heterogena karaktär. För
de befintliga bestånden är de såväl av lagtekniska som praktiska,
administrativa skäl svåra att införa. Staten skulle dock kunna ska-
pa organisatoriska förutsättningar för återvinning av vissa elinten-
siva produkter såsom papper, aluminium och järn. Genom att sti-
mulera ökad återanvändning bidrar man till lägre elanvändning
och bättre utnyttjande av knappa naturresurser.

Vid en avveckling inom en 10-årsperiod kan det finnas skäl att
överväga att komplettera ovan nämnda styrmedel med stöd både
för omställning till mindre elkrävande produktion, investeringar
i elsparande åtgärder och byte från el till bränslen. Insatserna för
information, rådgivning och utbildning kan då också behöva för-
stärkas. Inom forskning och utveckling kan tonvikten i detta tids-
perspektiv förskjutas mot demonstration och kommersialisering.

Vid en snabbavveckling till 1989 av kärnkraften har vi räknat
med att den neddragning av elanvändningen som aktualiseras för
industrins del på marginalen uppkommer genom att den mest
elintensiva industrin läggs ner. På detta sätt skulle man kunna få
en stor effekt på elanvändningen och en relativt liten effekt på
sysselsättningen. Det skulle förmodligen gå att åstadkomma vad
som kan bedömas vara en lämplig neddragning av industrins elan-
vändning vid lägre elprishöjningar för industrin än vad som krävs
för att minska elvärmen i den utsträckning vi räknat med. Ett mo-
tiv för att tillämpa en differentiering av elprissättningen mellan
industrin och elvärmen skulle vara att det ur samhällets synvinkel
är dyrbarare att åstadkomma ytterligare reducering av elanvänd-
ningen inom industrin, vilken huvudsakligen skulle ta sig uttryck
i nedläggningar av företag, än i elvärmen där de direkta kostna-
derna visserligen blir större ju mer man drar ner elanvändningen
men där man inte har lika stora indirekta sociala kostnader.

Bostäder, service m m
Liksom för industrin blir anpassningen i denna sektor till högre

elpriser lättare i referensalternativ el än i de övriga alternativen.
De flesta nu installerade elvärmesystem kommer att behöva bytas
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ut till år 2010.1 samband med att dessa utbyten sker är det viktigt
att fastighetsägarna har en realistisk uppfattning om elprisets fort-
satta utveckling. Dessutom skulle staten genom exempelvis kon-
sumentverket kunna stå för information om tillgängliga alternativ
och genom byggforskningsrådet till dess ha utvecklat och de-
monstrerat teknik för elsparande och elkonvertering.

Den kommunala energirådgivningen skulle också ha en viktig
funktion att fylla i detta sammanhang. Den skulle kunna komplet-
tera den verksamhet som bedrivs av de s k energisparföretagen.
som kan förväntas få ett uppsving i samband med kärnkraftsav-
vecklingen och även inrikta sig på konvertering.

Man skulle också kunna tänka sig förbud mot nyinstallation av
elvärme. Men här blir effekten sannolikt mycket begränsad, bl a
därför att det inte förutses någon omfattande ytterligare installa-
tion av elvärme under de kommande åren.

Någon lagreglering med retroaktiv verkan där staten tvingar
hushållen att genomföra åtgärder för att spara elenergi eller gå
över från el till annan energi är knappast möjlig av lagtekniska
skäl.

Regleringar av nya hushållsapparater samt kylar, frysar, belys-
ning, datorer och liknande i servicesektorn kan också bli aktuella
men effekterna därav torde bli marginella. Redan idag konkur-
rerar flertal tillverkare på världsmarknaden, vilket gör att appara-
terna anpassas till de höga elpriser som ofta gäller i andra länder.

Vid en avveckling till 1997 kan det även för sektorn bostäder,
service m m vara motiverat med stöd till vissa åtgärder p g a det
korta tidsperspektivet. Som framgick av kapitel 5 har vi inte räk-
nat med att alla åtgärder, som beräknats vara lönsamma, för att
minska elvärmeförbrukningen blir genomförda om man enbart
förlitar sig på en prisanpassning. Ca 5 TWh skulle kunna återstå.
Statligt stöd för att påskynda konverteringen skulle därför kunna
vara påkallat. Här kan man antingen tänka sig ett särskilt elhus-
hållningsprogram eller en omläggning och komplettering av
ROT-programmet för reparationer, ombyggnad och tillbyggnad.
Det senare programmet avser för närvarande enbart flerfamiljs-
hus. I båda fallen skulle tonvikten ligga på konvertering av elvär-
men.

Vid en snabbavveckling har vi i våra kalkyler antagit att den
största delen av neddragningen skulle ske i elvärmen. Vid ett el-
pris på bortåt 1 krona/kWh skulle det bli lönsamt för fastighets-
ägarna att genomföra den minskning av elvärme vi räknat med.
Huruvida dessa prisökningar i praktiken skulle räcka till är natur-
ligtvis svårt att uttala sig om men antagligen skulle man behöva
höja priset upp mot 2 kr/kWh om man vill vara någorlunda säker
på att uppnå de beräknade effekterna. En annan kritisk faktor
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blir möjligheterna att snabbt få fram ersättande utrustning och
personal för installationsarbeten. Ännu mer än i 1997-aIternativet
kan omställningsbidrag vara motiverade här. Effekterna på in-
komstfördelningen av denna anpassning ska vi återkomma till i
nästa avsnitt.

Fjärrvärme
Inom fjärrvärmesektorn används el för närvarande i stora el-

pannor och för värmepumpar. En neddragning av denna elför-
brukning efter rationella ekonomiska kriterier är att vänta under
en kärnkraftsavveckling.

Det skulle vara administrativt tämligen enkelt att lagstifta bort
denna elanvändning och övervaka efterlevnaden av en dylik reg-
lering eftersom det endast rör sig om ett begränsat antal enheter.
Inför en snabbavveckling skulle man kunna överväga en dylik åt-
gärd för att skapa säkerhet åtminstone på denna punkt. Under ett
våtår borde man då i så fall ha möjligheter att ge dispenser.

Osäkerhet
Även om kunskaperna är bättre om en prisstyrnings effekter

än andra styrmedels effekter är de naturligtvis långt ifrån heltäc-
kande. Vad som skapar den största osäkerheten är dock inte bris-
tande kännedom om prisernas effekter utan om i vilken omgivan-
de miljö de skulle komma att verka.

Problemen med att hantera osäkerheten i priseffekterna och
bedömningarna av elanvändningen och hur mycket ny kraftut-
byggnad man ska planera för blir större ju närmare i tiden sluttid-
punkten för kärnkraftsavvecklingen ligger. Till år 2010 skulle sta-
ten ha goda möjligheter att bevaka och utvärdera hur exempelvis
ny elsnål användarteknik kommersialiseras och sprids och hur an-
passningen till de elprishöjningar, som i det alternativet kan för-
väntas uppkomma redan på 1990-talet även om kärnkraftverken
inte avvecklas då, fortlöper. Dessa erfarenheter kan utnyttjas för
att successivt bedöma om styrningen av elanvändningen behöver
skärpas ytterligare och hur kraftutbyggnaden ska anpassas.

Även i alternativet med en avveckling till 1997 är det i viss ut-
sträckning möjligt att tillämpa en dylik flexibel strategi vad gäller
styrmedlen även om tidsramarna i detta fall blir knappare.

Vid en snabbavveckling måste en annan styrmedelstrategi an-
vändas. Ur styrmedelssynpunkt blir det en svår avvägning mellan
att från början ta till kraftiga styråtgärder, som eventuellt i efter-
hand kan visa sig ha varit alltför kraftiga, och att riskera att det
uppstår mer eller mindra allvarliga bristsituationer. Vid en snabb-
avveckling domineras inte osäkerheternu enbart av efterfrågan
utan osäkerheten på tillförselsidan blir väl så viktig i och med att
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vattenkraften skulle stå för en mycket stor del av eltillförseln och
den, beroende på vattentillrinningen, kan variera inom vida ra-
mar (+1U å 15 TWh jämfört med 63 TWh som man kan räkna
med för ett normalår).

Det är möjligt att en kombination av följande slag skulle mini-
mera kostnaderna för en snabbavveckling: en knapphetsprissätt-
ning tilltagen något i överkant för vad som kan bedömas ge balans
på elmarknaden ett normalår, sektorspecifika kompletterande
styrmedel och möjligheter och beredskap att införa ännu högre
knapphetspriser och tillgripa ransonering under år med kall och
torr väderlek. Det kan vara bättre för exempelvis den elkrävande
industrin att delvis behöva stänga något enstaka år och då framför
allt på vintern än att behöva stänga för gott. Sådana anpassningar
görs redan idag i Norge.

7.4 Omställningsproblem
De elprisökningar och den omställning inom främst industrin

och elvärmen som vi hittills diskuterat kommer naturligtvis att ut-
sätta företagen och fastighetsägarna för stora påfrestningar. El-
kunderna kommer fram till sekelskiftet att få betala i genomsnitt
ca 20 miljarder kronor mer per år i alternativet med avveckling
på 10 år jämfört med fallet då kärnkraft används fullt ut. De ener-
gipolitiska åtgärder som vi gav exempel på i föregående avsnitt -
inklusive de stöd som i vissa fall kunde vara motiverade - hade till
främsta uppgift att underlätta och påskynda anpassningen till
höga elpriser. Avsikten med dem var inte i första hand att kom-
pensera för de inkomsteffekter elprishöjningar ger eller att hante-
ra de problem som kan uppstå i industrin vad gäller konkurrens-
förmågan. Energipolitiska styrmedel är allmänt sett inte särskilt
väl lämpade att hantera dylika effekter eftersom konsekvensen av
försök i den riktningen med hjälp av energipolitiska styrmedel lätt
blir att incitamenten att hushålla med el då försvagas. Därför ska
vi i detta avsnitt peka på den typ av andra ekonomiska styrmedel
som kan användas för att komma till rätta med inkomst- och kon-
kurrenseffekter.

Industrin
Den elintensiva industrin skulle otvivelaktigt drabbas hårt av

de elprishöjningar som uppkommer vid en kärnkraftsavveckling
- drygt 100 % i verkets beräkning i fallet med avveckling på 10 år.
Problem med bytesbalansen och arbetslöshet skulle därvid kunna
uppkomma.

För att motverka detta måste industrins kostnadsläge sänkas
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genom en åtstramning av hushållens konsumtion jämfört med fal-
let med kärnkraft. Detta förutsätter en stram finans- och penning-
politik samt en mer återhållsam takt på lönesidan. Misslyckas det
ta kan det bli nödvändigt med en devalvering.

Resultatet av denna process blir grovt sett att den del av indust-
rin som inte använder så mycket el suger åt sig arbetskraft från
den elintensiva industrin och utvidgar sin produktion och export
för att fylla den elintensiva industrins exportminskning och betala
den ökade bränsleimporten. Staten kan underlätta processen ge-
nom att se till att kreditmarknaden fungerar smidigt och genom
olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder av typen arbetsförmed-
ling och utbildning.

Speciellt för den elkrävande industrin kan en nyanserad be-
dömning behöva göras. Om de höjda elpriserna övergångsvis
skulle vålla sådana problem att en nedläggning aktualiseras me-
dan företagen kan antas vara livskraftiga på längre sikt kan ett
direkt produktionsstöd vara berättigat. Ju mindre brådstörtad
kärnkraftsavvecklingen blir desto större är möjligheterna att via
kreditmarknaden och planerade konkurser klara den här typen av
problem.

Hushållen
Villaägarna med elvärme och andra grupper med hög elför-

brukning i utgångsläget skulle få en inkomstförsämring vid stigan-
de elpriser. Dessa inkomsteffekter blir speciellt stora och plötsliga
vid en snabbavveckling till 1989 och kan anses oönskade. När det
gäller exempelvis elvärmesubstitutionen kan det förefalla orätt-
vist att enbart vissa grupper får bära investeringskostnaderna på
användarsidan för att kärnkraften ska avvecklas. Detta kan göra
att statlig ekonomisk kompensation blir aktuell. Om man vill
kompensera för inkomsteffekterna är det dock viktigt att subven-
tionen inte knyts till elanvändningen, vilket negativt skulle påver-
ka den önskade priseffekten, d v s anpassningen av elanvänd-
ningen.

7.5 Högre eller lägre elefterfrågan
De genomsnittliga kostnaderna för elproduktion stiger inte

lika mycket som marginalkostnaderna i de räkneexempel för
kärnkraftsavvecklingen som verket gjort. Huvudförklaringen till
detta är att produktionen av vattenkraft naturligtvis inte blir dyra-
re då vi avvecklar kärnkraften och den svarar redan nu för ca
50 % av produktionen och skulle proportionsvis stå för en större
andel utan än med kärnkraft. Vore det i så fall inte en bra idé
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att sätta priset efter de genomsnittliga kostnaderna? Då skulle ju
inkomsteffekterna bli mindre, anpassningsproblemen inom in-
dustrin avta och även kraftföretagens "extravinst" reduceras. Al-
ternativt kunde man kanske tänka sig att enbart tillämpa lägre
elpriser för någon grupp t ex de mest eikrävande företagen.En
motsatt frågeställning aktualiseras om man gör bedömningen
att exempelvis verkets miljöhänsyn är otillräckliga och elpriset
därför egentligen borde vara högre och elförbrukningen lägre. Vi
ska i det följande något kommentera dess båda infallsvinklar som
skulle leda till högre respektive lägre elförbrukning.

Högre elförbrukning
Som nämnts tidigare är en grundförutsättning för verkets be-

räkningar att ökningen av elefterfrågan bromsas upp genom att
elpriserna höjs i takt med att kraftföretagen utnyttjar dyrare el-
produktion. Genom dessa prisökningar trängs den minst svårer-
sättliga elanvändningen undan och all kärnkraftsproduktion be-
höver inte ersättas.

Vid lägre elpriser skulle elanvändningen bli större, elproduk-
tionen behöva öka och avvägningen mellan hushållning med el
och elproduktion rubbas så att det skulle vara dyrare att produce-
ra el än att spara el. En ekonomisk förlust skulle uppstå.

Skulle man vid given elproduktion endast minska priset för vis-
sa grupper tenderar den ekonomiska förlusten att bli än större.
Anledningen är att den gynnade parten då skulle använda mer el
till dess den marginella nyttan blir lika liten som det subventione-
rade priset. För alla andra elanvändare kommer den marginella
nyttan vara högre och uppgå till det osubventionerade priset plus
den extra avgift som krävs för att hålla den totala elanvändningen
på den givna nivån. Det innebär att man skulle kunna omfördela
elanvändningen, minska tillförseln till den subventionerade par-
ten och öka tillförseln till övriga osubventionerade elanvändare,
och det totala värdet av denna el skulle öka (jfr exemplen i avsnitt
5.1). Om man vill subventionera elanvändningen så är det alltså
minst kostsamt att subventionera lika mycket för alla.

En riktad insats är alltså kostsam men måste vägas mot andra
problem såsom t ex arbetslöshet och regionala obalanser. Den
mest elintensiva industrin blir ett särskilt problem i detta sam-
manhang, eftersom dess produktion till stor del skulle bli olönsam
med de högre elpriserna. I vilken grad den ska skyddas eller sär-
behandlas är en fråga man måste ta ställning till i samband med
ett eventuellt beslut om att avveckla kärnkraften. Totalt svarar
den del av industrin som skulle bli olönsam i förtid för en årlig
elförbrukning på ca 5 TWh i verkets bedömning för 1997. Ska den
skyddas måste motsvarande elförbrukning tas bort inom andra
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sektorer eller ny elproduktionskapacitet byggas ut. För statens
del finns olika alternativ för att skydda den. Ett vore att subven-
tionerna elenergin för de aktuella industrierna, ett annat att före-
tagen fick direkta produktionsbidrag oberoende av hur mycket el
de förbrukar. Det senare är en bättre metod om man inte vill sti-
mulera till onödigt hög elförbrukning.

På produktionssidan skapar låga elpriser också problem. I våra
kalkyler blir nyinvesteringarna precis lönsamma. Med lägre elpri-
ser skulle de bli olönsamma. Statsmakterna måste i ett sådant läge
subventionera investeringarna om de ska bli genomförda. Balan-
sen mellan statliga, kommunala och privata inslag på produk-
tionssidan skulle kunna rubbas och kraftindustrin bli mer monoli-
tisk till sin karaktär.

Lägre elförbrukning
Förelägger staten av exempelvis miljöskäl restriktioner mot ut-

nyttjande av de billigaste alternativa elproduktionsteknikerna
måste annan, dyrare kraftproduktion tillgripas. Resultatet skulle
bli kraftigare prishöjningar än verket räknat med och därmed en
större minskning av efterfrågan. Därutöver skulle staten natur-
ligtvis kunna lägga på ytterligare elskatter för att reducera elan-
vändningen än mer. Ekonomiskt betyder det att el inte produce-
rades trots att värdet av elen för konsumenterna överstiger pro-
duktionskostnaden .

Att pressa ned elanvändningen så mycket att utbyggnad av ny
produktionskapacitet blir onödig förutsätter mycket omfattande
prishöjningar eventuellt kompletterade med regleringar och stöd
för elsparande. Kostnaderna på tillförselsidan skulle kunna hållas
på en mycket låg nivå i detta fall. Men kostnaderna på använd-
ningssidan skulle bli mycket höga. högre än de lägre kostnaderna
på tillförselsidan.
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8 MILJÖ OCH SÄKERHET
VID ELPRODUKTION

8.1 Inledning
I detta kapitel behandlas först utsläpp av olika föroreningar vid

elproduktionen med bränslen. Därefter beräknas hur mycket ut-
släppen av olika föroreningar skulle öka vid avvecklingen av
kärnkraften till år 1997. Statens naturvårdsverk har gjort beräk-
ningar avseende miljöeffekterna som de ökade utsläppen leder
till. Naturvårdsverkets utredning publiceras separat och här redo-
visas endast en koncentrerad sammanfattning. Miljöeffekter av
en kärnkraftsavveckling dels enbart i Sverige dels i hela Europa
behandlas därvid var för sig. Därefter görs en jämförelse av yrkes-
risker vid normal drift med kärnkraft och andra tekniker för el-
produktion. I det avslutande avsnittet behandlas olika typer av
katastrofrisker vid elproduktion.

8.2 Förorenande utsläpp från
olika bränslen

All förbränning ger upphov till utsläpp av olika typer av förore-
ningar. De utsläpp som vanligen uppmärksammas är svavel, kvä-
veoxider, koldioxid och vissa tungmetaller som t ex kvicksilver.

Under senare år har olika åtgärder vidtagits för att minska ut-
släppen. Det är idag möjligt att rena rökgaserna från
ca 70 å 90 % av såväl svavel som kväveoxider. Kostnaderna för
reningen framgår av kapitel 4.

Eftersom rening måste tillgripas för samtliga bränslen i ett eller
annat avseende kommer utsläppen från olika bränslen att vara på
ungefärligen samma nivå. Gränsvärdena, som har varit utgångs-
punkten för nödvändiga reningsåtgärder, är desamma oberoende
av bränsle och sätts som gram utsläpp per energienhet tillfört
bränsle. Utsläppen kommer dock att bli något olika från olika
bränslen på grund av skillnader i verkningsgrad.

I vissa fall är bränslet rent från en viss typ av förorening. T ex
ger varken naturgas eller flis upphov till utsläpp av svavel.

351



De gränsvärden som har varit utgångspunkten är för svavel
0,03 gram svavel per megajoule tillfört bränsle (g S/MJ) och
0,05 gram kvävedioxid per megajoule tillfört bränsle
(g NO2/MJ). Utsläppen per år anges i fortsättningen i ton svavel
(S) respektive ton kvävedioxid (NO2). Dessa gränsvärden ligger
lägre än motsvarande krav i något annat land. Med dagens teknik
kan nivån 0,05 g S/MJ garanteras och 0,03 g S/MJ kan enligt teo-
retiska beräkningar uppnås. Västtyskland har för närvarande de
hårdaste kraven på utsläpp av kväveoxider, 0.07 g NO2/MJ. Det-
ta krav avser dock befintliga anläggningar och uppnås genom de-
nitrifiering av rökgaser. Det svenska kravet avser nya anläggning-
ar. För svenskt vidkommande kan även förbränningstekniska åt-
gärder bli nödvändiga för att kravet ska kunna innehållas.

Utsläpp som dessa gränsvärden ger upphov till per TWh el
framgår nedan. För koldioxid finns för närvarande varken några
gränsvärden eller någon realistisk teknik för att reducera utsläp-
pen. I tabellen har även medtagits utsläpp av kvicksilver eftersom
utsläppsnivån för närvarande anses vara för hög. De totala svens-
ka utsläppen av svavel uppgick år 1984 till ca 120 000 -
130 000 ton och av kväveoxider till ca 290 000 ton.

Tabell 8.1 Utsläpp av föroreningar från olika bränslen efter rening,
ton per TWh el

Bränsle

torv
flis
naturgas
olja
kol

Utsläpp av:
svavel

300-500
0
0

250-450
250-450

kväveoxider

500-700
400-700
400-550
450-600
450-600

koldioxid

1 000 000
0

550 000
650 000

1 000 000

kvicksilver

1-10 kg
0
0
0,2-0.4 kg

10 kg

Källor: Kol-hälsa-miljö
Torv-hälsa-miljö
Energi, (SOU 1978:17)

Ur miljösynpunkt är kol, olja och torv Iikvärdi5a. Naturgas har
en fördel då det varken uppkommer några utsläpp av svavel eller
kvicksilver (inte heller andra tungmetaller) samt att utsläopen av
koldioxid är ca hälften jämfört med andra fossila bränslen. Det ur
miljösynpunkt fördelaktigaste bränslet är flis eftersom den koldi-
oxid som frigörs vid förbränning kan tas upp vid återväxten.

Kol, torv och olja ger upphov till utsläpp även av andra tung-
metaller. Utsläppen av dessa kan variera kraftigt beroende på
från vilken fyndighet bränslet härstammar. Om rökgasavsvavling
tillämpas, uppstår vid kol och torveldning betydande mängder
gips, som troligen måste deponeras. Askdeponering måste ske på
ett ur miljösynpunkt acceptabelt sätt.
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8.3 Ökade utsläpp av
föroreningar vid avveckling
av kärnkraft

I detta avsnitt behandlas först ökning av förorenance utsläpp
och därav följande miljökonsekvenser vid avveckling av kärn-
kraften i Sverige. Därefter behandlas miljökonsekvenser i Sveri-
ge av en avveckling av kärnkraften i hela Europa. Slutligen jäm-
förs de inhemska energislagens miljöegenskaper med fossila
bränslens miljöegenskaper.

8.3.1 En avveckling av den svenska
kärnkraften

En avveckling av kärnkraften ökar utsläppen av föroreningar
på två sätt. För det första ersätts kärnkraften av användning av
huvudsakligen fossila bränslen. För det andra medför avveckling-
en att el i värmeförsörjningen ersätts av bränsleanvändning,
huvudsakligen olja. När utsläppsökningarna beräknas, måste
både dessa förändringar tas med.

Utsläppen av svavel har minskat i Sverige från ca 450 000 ton
år 1970 till ca 250 000 år 1980. För år 1984 beräknas utsläppen ha
varit ca 130 000 ton svavel. Av utsläppen år 1984 svarade indust-
rins processer för ca 25 % medan användning av olja och kol orsa-
kade resten av utsläppen. Riksdagen har antagit som mål att sva-
velutsläppen skall minskas med 65 % från år 1980 till år 1995.
Det innebär att utsläppen av svavel inte skall överstiga
ca 85 000 ton år 1995. Enligt nu gällande planer och prognoser
beräknas det målet kunna uppnås i god tid.

Utsläppen av kväveoxider har varit ungefär konstanta sedan
början av 1970-talet med årliga utsläpp på nivån 300 000 ton. Bil-
trafiken svarar för ungefär 65 % av utsläppen, energisektorn för
ca 25 % och industrin för knappt 10 %. För kväveoxider har riks-
dagen satt som mål att reducera utsläppen med 30 % från år 1980
till år 1995.

En övergång frän kärnkraft till fossila bränslen ger upphov till
ökade utsläpp av koldioxid. Koldioxidutsläpp kan utgöra ett
framtida miljöproblem genom att de verkar höjande på jordens
medeltemperatur.

Det avgörande för hur miljön påverkas är inte utsläppen direkt
utan hur mycket av utsläppen som deponeras på olika håll i Sveri-
ge. En väsentlig del av de föroreningar som deponeras i Sverige
härrör från andra europeiska länder. Depositionen av svavel i
Sverige beräknas minska med ca 35 % från år 1980 till år 1995.

353
23



Depositionen av kväve som härrör från kväveoxidutsläpp beräk-
nas öka med ca 3 % från 1980 till år 1995.

Avvecklingen av kärnkraften till år 1997 beräknas öka utsläp-
pen av svavel med ca 14 000 ton, d v s ca 10 % jämfört med nuva-
rande utsläpp och ca 15 (E 20 % jämfört med den beräknade uts-
läppsnivån för mitten av 1990-talet. Denna ökning innebär att
målet att reducera utsläppen med 65 % inte kan uppnås. Minsk-
ningen blir i stället 57 %. För att uppnå en 65 % minskning av
utsläppen vid kärnkraftsavvecklingen krävs t ex att svavelhalten i
eldningsoljor sänks under nuvarande gränsvärden.

Målet att minska kväveoxidutsläppen med 30 % kan inte nås
vare sig med eller utan kärnkraft med nu gällande regler. Med
kärnkraften i drift blir minskningen i utsläppen av kväveoxider
ca 22 % men om kärnkraften tas ur drift ca 14 %. Utsläppen av
kväveoxider till följd av kärnkraftsavvecklingen beräknas öka
med ca 23 (XX) ton, d v s ca 10 %.

Nedfallet av svavel beräknas öka med ca 5 000 ton och av kvä-
ve med ca 3 000 ton vid avveckling till år 1997. Det innebär för
båda föroreningarna att nedfallet blir ca 2 % högre när kärnkraf-
ten avvecklas. Jämfört med år 1980 har dock depositionen av sva-
vel minskat med ca 35 % även i det fall kärnkraften avvecklas.
Depositionen av kväve till följd av kväveoxidutsläpp ökar med
ca 8 %, i stället för ca 6 %, om kärnkraften avvecklas.

Enligt naturvårdsverket kommer de regionala miljökonse-
kvenserna vid en förtida avveckling av kärnkraften att skilja sig
obetydligt från situationen med kärnkraft. Lokalt kan miljöför-
hållanden försämras beroende på lokaliseringen av nya kraftverk.
Till följd av det minskande svavelnedfallet beräknas ca 5 000 sjö-
ar återgå till obetydligt försurade förhållanden. Förbättringen
kommer att utebli i några hundra av dessa till följd av kärnkrafts-
avvecklingen.

Ökade utsläpp av kvicksilver och andra tungmetaller till följd
av kärnkraftsavvecklingen beräknas öka nedfallet av dessa metal-
ler i liten omfattning, ca 1-5 % jämfört med utsläppen år 1985.
Lokalt kan mindre ökningar av kvicksilverhalten i fisk inträffa om
kolkondenskraftverk lokaliseras till känsliga områden.

En omedelbar avveckling av kärnkraften skulle medföra ett
högre utnyttjande av befintliga kraftverk med sämre rening än i
de nya som kan byggas. Svavelutsläppen skulle öka med
ca 40 000 ton och kväveoxidutsläppen också med ca 40 (XX) ton
år 1987 vid en omedelbar avveckling. Tio år senare skulle ut-
släppsökningen begränsas till ca 14 (XX) ton svavel och 23 000 ton
kväve. Detta alternativ skulle enligt naturvårdsverket på kort sikt
kunna ge märkbara miljöeffekter lokalt. Framför allt gäller detta
för oljekraftverket i Stenungsund där kväveoxidutsläppen ihop
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med utsläpp av kolväten från industrier ger förutsättningar för
ökad ozonbildning.

Enligt naturvårdsverket bör utnyttjande av ved i småhus i tät-
bebyggda områden undvikas då det kan leda till ökade utsläpp av
giftiga och cancerframkallande organiska ämnen.

Jordens medeltemperatur beräknas stiga med ca 1,5°C till
år 2025 på grund utsläpp av koldioxid och andra gaser som freon
och vissa kolväten. De totala koldioxidutsläppen har den största
påverkan och beräknas svara för ca 0,7°C av temperaturhöjning-
en. Däremot beräknas den temperaturhöjande effekten vara
ca 30 000 gånger högre för en viss mängd freon jämfört med sam-
ma mängd koldioxid. Avvecklingen av den svenska kärnkraften
beräknas leda till koldioxidutsläpp som höjer jordens medeltem-
peratur med ca en tusendels grad.

8.3.2 Avveckling av kärnkraften i hela
Europa

Statens energiverk uppdrog åt konsultföretaget METRA i
London att undersöka hur mycket användningen av kol och olja
skulle öka vid en avveckling av kärnkraften i Västeuropa. Utgå-
ende från denna undersökning har naturvårdsverket beräknat ök-
ningarna i utsläppen av svavel och kväveoxider vid avveckling av
kärnkraften i hela Europa.

Utsläppen av svavel beräknas minska från ca 33 miljoner ton
år 1980 till ca 22 miljoner ton vid mitten av 1990-talet. Om all
kärnkraft skulle avvecklas och ersättas av kol- eller oljeanvänding
skulle utsläppen av svavel öka med ca 3,5 miljoner ton, d v s
uppgå till drygt 25 miljoner ton per år vid mitten av 1990-talet.
Ökningen av svavelutsläpp skulle helt kunna motverkas enligt na-
turvårdsverket om svavelinnehållet i olja begränsades till 1,5 % i
Europa. (I Sverige är gränsen för svavel i tung eldningsolja 1 %.)

Utsläppen av kväveoxider var i Europa ca 18 miljoner ton år
1980 och beräknas bi ökat till ca 21 miljoner ton vid mitten av
1990-talet. En avveckling av kärnkraften skulle öka utsläppen
med ytterligare ca 3 miljoner ton.

Dessa utsläppsökningar i Europa skulle medföra att depositio-
nen av svavel i Sverige ökade med ca 37 000 ton per år. Nedgång-
en jämfört med läget år 1980 skulle bli 25 % i stället för 37 7c.
Depositionen av kväve ur kväveoxider skulle öka med ca 8 000
ton per år vilket motsvarar en ökning på ca 8 % jämfört med om
kärnkraften är i drift.

Den beräknade ökningen av försurande utsläpp skulle med-
föra i detta fall att förbättringen av förhållandena i ca 2 000 av
5 000 sjöar uteblir. Vidare medför en avveckling av kärnkraften i
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Europa en successiv ökning av kvävemättad skogsmarksareal en-
ligt naturvärdsverket. Detta medför allvarliga miljöförändringar i
många naturtyper i södra Sverige. Bakgrundskoncentrationen av
ozon kommer att öka liksom maxkoncentrationen vid enstaka till-
fällen.

Slutligen har effekten på medeltemperaturen av en total av-
veckling av kärnkraften i hela världen beräknats. Grundantagan-
det för räkneexemplet var att elproduktionen från kärnkraft tio-
faldigas från år 1980 till år 2025. Om all denna kärnkraft ersattes
av användning av fossila bränslen år 2025 skulle jordens medel-
tempeatur öka med ca 1,6°C, i stället för 1,5°C. till följd av ökade
koldioxidutsläpp. Exemplet visar att klimatproblemen inte kan
undvikas eller ens märkbart mildras med användning av kärnkraft
eftersom elproduktionen trots allt svarar för endast en mindre del
av de utsläpp som leder till den beräknade temperaturhöjningen.

Det bör dock noteras att sambandet mellan utsläpp av koldi-
oxid och klimatförändringar är osäkert och att koldioxid endast
delvis bidrar till klimatpåverkan. En växande andel beror på ut-
släpp av andra gaser i atmosfären från industri och jordbruk (fre-
oner, metan m m). En ökad koncentration av koldioxid kan med-
föra en global temperaturhöjning på kanske flera grader inom
50-100 år och klimatförändringar på lång sikt. Användningen av
kärnkraft motsvarar för närvarande ca 3 % av den globala energi-
användningen (ca 15 % i Sverige). En avveckling eller fördubb-
ling av denna nivå påverkar ej mer än marginellt utsläppen av kol-
dioxid.

8.3.3 Inhemska energikällors
miljöegenskaper

Varken vattenkraft eller vindkraft ger upphov till några ut-
släpp. Utbyggnaden av vattenkraften har av riksdagen begränsats
till 66 TWh med hänsyn till bevarandevärden. Vattenkraften
skulle kunna byggas ut till 72 - 79 TWh om en till tre hittills out-
byggda huvudälvar får byggas ut. Effektivisering av befintliga vat-
tenkraftverk beräknas öka vattenkraftsproduktionen med mindre
än en halv TWh per år enligt en av statens energiverk nyligen
gjord genomgång.

Vindkraften torde kunna bidra med upptill ca 5 - 10 TWh utan
att komma i konflikt med naturvårdsintressen enligt naturvårds-
verket. Varken vattenkraft eller vindkraft hinner dock byggas ut
i denna omfattning till år 1997.

Tillgången på flis under 1990-talet är väsentligen beroende av
kostnadsnivån liksom av aktivitetsnivån i skogsbruket. En stor del
av bränslet används inom den träanvändande industrin, och de
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volymer som kan vara tillgängliga för värme- eller elproduktion
torde maximalt uppgå til! 5 — 10 TWh. vilket ger 2 - 4 TWh el.

Energiskogsodlingar beräknas maximalt kunna ge ca 3 TWh
bränsle, ca 1 TWh el, år 1997. Flis skulle således totalt kunna bi-
dra med ca 3 - 5 TWh el år 1997.

Av de inhemska bränslena har torv ungefär samma miljöegen-
skaper som kol och olja. T orvbrytning kan även komma i konflikt
med andra intressen.

De utsläppsminskningar som de inhemska kraftslagen medför
om de utnyttjas i stället för kolkondens finns samlade i tabell 8.2.
Torv har inte tagits med då den saknar miljöfördelar jämfört med
kol.

Totalkostnaden för att producera el med storskaliga vindkraft-
verk på dagens utvecklingsnivå är betydligt högre än med kolkon-
dens. Per TWh el blir merkostnaden vid användning av flis ca 200
miljoner kronor per år. Kostnaden för elproduktion med vind-
kraft från stora anläggningar som utvecklats tekniskt kan inte be-
räknas ännu. Vattenkraft ger å andra sidan lägre produktions-
kostnader för el än kolkondens, ca 150 miljoner kronor per TWh
el och år. Även kostnadsförändringen har medtagits i tabell 8.2.

Tabell 8.2 Minskade utsläpp och kostnadsändring vid omfattande ut-
nyttjande av inhemska energislag, ton resp miljoner kronor per år

Kraftslag TWH Minskade utsläpp. ton'ar: Kostnadsändring
el svavel kväveoxid koldioxid Mkr

vattenkr 5 I 250 2 250 5 000 000 -750
vindkraft 5 1250 2 250 5 000 000 + - .'
flis 4 l(HX) 0 4 000 000 +800

En utsläppsminskning på 1 000 ton svavel motsvarar ca 1,1 c/r
minskning jämfört med den beräknade utsläppsnivån vid mitten
av 1990-talet. En minskning av kväveoxidutsläppen med 2 000
ton motsvarar ca 0,7 % minskning av utsläppsnivån v:d mitten av
1990-talet. Effekten på den globala temperaturhöjningen blir av
storleksordningen 1 CE 2 tiotusendels grad Celsius om samtliga i
tabell 8.2 angivna utbyggnadsmöjligheter genomförs.

8.4 Arbetsskador vid elproduktion
Vid normal drift av kraftverk föreligger yrkesrisker för skador

och dödsfall. Statens energiverk har av arbetarskyddsstyrelsen er-
hållit uppgifter om antalet skadade och dödade vid olika former
av elkraftproduktion under åren 1980-83. Energiverket har ana-
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Iyserat detta material och beräknat antalet skadade och döda per
producerad TWh el.

Tabell 8.3 Arbetsskador vid elproduktion

Vattenkraft
Konventionell
värmekraft
Kärnkraft

Antal skadade
1980-83

4 300
250

140

Skadade per
TWh el

18
11

1

Antal döda
1980-83

9
0

0

Döda per
TWh el

0.04
0

0

Antalet skadade per TWh el är av samma storleksordning för
vattenkraft och konventionell värmekraft. Skador under revisi-
onsarbetet på kärnkraftverken sommartid registreras på respekti-
ve entreprenörer och återfinns därför inte i statistiken ovan. Nio
personer har omkommit vid vattenkraftproduktion under åren
1980-83, inga vid övrig kraftproduktion. Någon jämförelse kan
knappast göras med så få fall. Allmänt kan konstateras att yrkes-
risk med dödsfall är liten vid all kraftproduktion.

Vidare har energiverket erhållit uppgifter om antalet skador
och dödsfall per miljon arbetstimmar för tillverkning av utrust-
ning till kraftverk. Skadorna är ca 40-60 skador per miljon arbets-
timmar, dödsfallen 0,05-0,10.

8.5 Katastrof risker vid
elproduktion

All mänsklig aktivitet ger upphov till risker. Detta gäller inte
minst olika former av industriella aktiviteter. Om dessa är av
storskalig och/eller högteknologisk art kan riskerna i vissa fall
övergå i s k katastrofrisker, d v s risker för stora och omfattande
skador på människor, natur och egendom. Inom energiområdet
finns ett flertal exempel på katastrofrisker och en mängd olika
försök har gjorts att kvantifiera dessa.

Föreliggande utredning behandlar konsekvenserna av en förti-
da kärnkraftsavveckling. En del av dessa konsekvenser utgöres
av förändrade risker för katastrofer som uppkommer vid andra
former av elgenerering än av kärnkraft. Vid ett beslut om en for-
cerad avveckling av kärnkraften kommer en bedömning av kärn-
kraftens risker att vara det tyngsta argumentet.

Statens energiverk har uppdragit åt Beijerinstitutet att utreda
och kvantifiera katastrofriskerna vid olika former av elgenerering
och bränslehantering. Beijerinstitutets utredning utgör det
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huvudsakliga underlaget till redovisningen nedan. Redovisningen
delas upp på vattenkraft, kärnkraft och vindkraft.

8.5.1 Vattenkraft
Dammras är den främsta tänkbara orsaken till en katastrofal

olycka vid en vattenkraftsanläggning. Ett dammras kan leda till
personskador och förlust av människoliv, till skador på vegeta-
tion, mark och byggnader och till landskapsförändringar.

Det finns mellan 10 000 och 15 000 dammar i Sverige. Dessa
har byggts för olika ändamål och varierar avsevärt i typ och stor-
lek. De flesta är mycket små. Cirka 130 dammar kan karaktäri-
seras som "höga", d v s de har en höjd över 15 meter. Konse-
kvenser av ett eventuellt dammras är kraftigt beroende av vatten-
volymen i magasinet uppströms dammen. Det största reglerings-
magasinet finns i Suorva i Luleälven. Den högsta svenska dam-
men är Trängslet i Österdalälven.

Utomlands har flera dammras inträffat som har orsakat fler än
hundra dödsfall och omfattande materiell skadegörelse.

Tabell 8.4 Stora dammras

Damm. land År Antal döda

Saint Francis, USA
Malpasset, Frankrike
Vega de Tera. Spanien
Bab-i-yar, Sovjet
Baldwin Hills, USA
Oros, Brasilien
Teton, USA

1929
1959
1959
1961
1963
I960
1976

450
421
144
145

3
okänt

10'

1 30 000 människor blev hemlösa

Sannolikheten för dammras i svenska vattenkraftdammar med
en höjd över 15 meter uppskattas till 10"4-10s per dammar. Be-
träffande dammarna med en höjd över 100 meter antas risken för
ras vara 1/10 av genomsnittet för övriga svenska dammar d v s
105 per dammar. Sannolikheten för att ett dammbrott ska med-
föra flera tusen dödsfall är dock avsevärt lägre än sannolikheten
för ett ras enligt Beijerinstitutet, då flera mycket olyckliga om-
ständigheter måste sammanfalla. Konsekvenserna av ett damm-
brott i Sverige skulle enligt Energikommissionen högst kunna
medföra 3 000 dödsfall samt stora materiella skador. Högst fem
dammar i Sverige bedöms kunna förorsaka mer än 1 000 dödsfall.
Dammbrott högst upp i ett vattensystem är speciellt allvarligt då
detta kan leda till en serieutlösning av dammbrott nedströms. Så-
dana scenarier studeras av de militära myndigheterna. Möjlighe-
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terna att begränsa konsekvenserna sammanhänger kraftigt med
den förvarningstid som står till buds längre nedströms.

Hösten 1985 var ovanligt nederbördsrik vilket medförde att
dammen i Noppikoski brast. Denna damm har en höjd på
ca 20 meter. Inga människoliv krävdes men skadorna på bl a sko-
gen nedanför dammen blev omfattande. En vanlig orsak till
dammras är underdimensionering av utskoven. Detta gäller sär-
skilt äldre dammar som byggdes när de hydrologiska förloppen
var mindre kända. Dessa frågor utreds i Sverige av SMHI och
kraftbolagen i Flödeskommittén. Dammars säkerhet i allmänhet
utreds i den pågående Dammsäkerhetsutredningen.

8.5.2 Kärnkraft
Att katastrofer kan inträffa vid användning av kärnenergi för

elproduktion har visats i Harrisburg och Tjernobyl. Två stora ha-
verier har inträffat under sammanlagt ca 4 000 reaktordriftår.
Olyckan i Harrisburg innebar att mycket små mängder radioakti-
vitet spreds i reaktorns omgivning medan olyckan i Tjernobyl in-
nebar stora utsläpp av radioaktivitet. Skillnader mellan olika re-
aktorer i konstruktivt hänseende och i drifts- och underhållsruti-
ner innebär att det ej är meningsfullt att göra prognoser för kom-
mande olyckor på basis av dessa två.

Enligt Reaktorsäkerhetsutredningen är sannolikheten för ett
härdhaveri i Sverige fram till den beslutade avvecklingen år 2010
mindre än 0,1 %. Enligt statens kärnkraftinspektions senaste be-
dömning är risken nu ännu lägre p g a att säkerhetshöjande åtgär-
der har vidtagits sedan Reaktorsäkerhetsutredningens studier
publiceras (se figur 8.1).

Konsekvenserna av ett kärnkrafthaveri med omfattande ut-
släpp av radioaktivitet demonstrerades av olyckan i Tjernobyl.
Tidigare utredningar av konsekvenser av kärnkraftsolyckor med
stora utsläpp av radioaktiva klyvningsprodukter visar att akuta
dödsfall på avstånd upp mot 50 km från anläggningen ej kan ute-
slutas. Dessutom kan stora landområden bli obeboeliga under tio-
tals år. Restriktioner för användning av jordbruksprodukter kan
bli nödvändiga upp mot 1 000 km från olycksplatsen. Det ska på-
pekas att konsekvensernas omfattning är kraftigt beroende av
meteorologiska förhållanden och möjligheterna att evakuera den
befolkning som befinner sig i riskzonen.
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8.5.3 Vindkraft

Någon risk för omfattande olyckor orsakade av vindkraft synes
ej förekomma enligt Beijerinstitutet. Möjligen kan stora vind-
kraftverk utgöra ett hinder och riskmoment för flygplan. En an-
nan risk med vindkraftverk är att stora komponenter från verket
t ex rotorbladen kan slungas iväg. Detta hände på 1940-talet vid
vindkraftverket Grandpa's Knob då ett flera ton tungt rotorblad
flög iväg hundratals meter från verket. Konsekvenserna av en så-
dan händelse kan dock begränsas genom lokaliseringen av verken
med säkerhetszoner.

8.5.4 Sammanfattning
När det gäller att bedöma olika risker för olika kraftslag är det

inte uppenbart var tyngdpunkten i värderingen ska ligga. Denna
redovisning av olika katastrofrisker är ej fullständig och medger
ej någon exakt jämförelse mellan de olika kraftslagen. Dock visas
några olika karaktäristiska katastrofrisker liksom bedömningar
av sannolikheterna för dessa. I tabellen nedan har gjorts en sam-
manställning av dessa risker. I tabellen ingår även för fullständig-
hetens skull katastrofrisker vid bränsleutvinning viika behandlas
i kapitel 3.
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Jämförelse
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Vattenkraft
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stora olyckor

Social
fördelning
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Omedelbar

Omedelbar

Sannolikhet
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9 EFFEKTER PÅ
SAMHÄLLSEKONOMIN

Syftet med detta kapitel är att ge en översiktlig bild av de kon-
sekvenser för samhällsekonomin, som uppkommer om kärnkraf-
ten i Sverige avvecklas snabbare än som tidigare planerats. Till en
början skall vi föra diskussionen i kvalitativa termer, d v s söka
klargöra vilka slags konsekvenser som kan väntas uppkomma och
sambanden mellan dem. Med konsekvenser avses då skillnaderna
mellan två ekonomiska utvecklingsförlopp, nämligen (1) refe-
rensalternativet med kärnkraftsavveckling mellan åren 2000 och
2010 och (2) ett alternativ med tidigare avveckling, t ex under de
närmaste tio åren. Längre fram skall vi också försöka ge mått på
effekternas storleksordning, då det gäller några centrala, sam-
hällsekonomiska storheter. Det bör dock redan från början fram-
hållas, att sådana uppskattningar med nödvändighet blir mycket
osäkra.

Energiverket har i de föregående kapitlen redovisat bedöm-
ningar av de direkta ekonomiska effekterna av en tidigarelagd av-
veckling i några olika alternativ. Förenklat uttryckt rör det sig där
om fyra slags konsekvenser:
a. Investeringar i elsektorn för att ersätta en del av kärnkraftver-

kens produktion. Kostnaderna för ny elproduktion diskutera-
des i kapitel 4.

b. Högre elpriser för att möjliggöra en effektiv avvägning mellan
ersättningsproduktion och hushållning med elkraft då dyrare
kraftslag sätts in.

c. Investeringar för elhushållning, d v s å t g ä r d e r m e d syf te a t t e r -
sätta el med andra energislag eller minska den samlade energi-
användningen. Sådana åtgärder och deras be ;>ende av elpri-
serna diskuterades i kapitel 5.

d. Ökad bränsleimport och/eller inhemsk bränsleproduktion för
elkraftgenerering eller som ersättning för elkraft, t ex vid upp-
värmning. Frågor om bränsleförsörjningen behandlas i kapitel
3.
Här handlar det närmast om att översätta dessa direkta effek-

ter till konsekvenser för privat och offentlig konsumtion, kapital-
bildning och utrikeshandel liksom för sysselsättningen och realin-

365



komsternas fördelning. Det bör understrykas att vi här talar om
ekonomiska konsekvenser i ganska snäv bemärkelse. Miljörisker
och miljöeffekter behandlas inte i detta kapitel - varken de som
förorsakas av kärnkraften eller de som uppkommer vid använd-
ning av andra energislag - detta trots att sådana effekter kan
starkt påverka samhällsekonomin. För en bedömning av miljöef-
fekter i olika alternativ hänvisas till kapitel 8.

9.1 Om avvecklingstid och
avvecklingskostnad

Att tidigarelägga kärnkraftens avveckling innebär kostnader
för det svenska samhället, vilka i sista hand måste betalas av hus-
hållen i form av minskat utrymme för privat och offentlig konsum-
tion. Det medför alltid kostnader att sluta utnyttja realkapital in-
nan dess ekonomiska livslängd löpt ut, och ju tidigare skrotningen
(eller avställningen) sker desto större blir kostnaderna. Det har
framgått av de föregående kapitlen att kärnkraftens rörliga kost-
nader i varje fall under hela 1990-talet torde ligga avsevärt under
såväl kostnaderna för alternativ elproduktion som elkraftens vär-
de, räknat från användningssidan.

Det bör understrykas att kärnkraftens rörliga kostnader är den
relevanta jämförelsenormen, eftersom de resurser som lagts ned
på utbyggnaden inte kan återvinnas vid en avveckling. Därmed
blir också frågan om utbyggnadsprogrammet varit överdimen-
sionerat - eller överhuvudtaget om kärnkraftsutbyggnadens sam-
hällsekonomiska lönsamhet - av enbart historiskt intresse i just
det här sammanhanget. Den har däremot betydelse för bedöm-
ningar av hur dagens elpriser förhåller sig till en på lång sikt nor-
mal prisnivå för elkraft, och därmed av sådana anpassningspro-
blem på användningssidan, som vi skall återkomma till senare.

Det är ganska självklart att de ekonomiska konsekvenserna
blir större ju närmare i tiden man flyttar avvecklingen - om inte
annat ökar ju antalet år under vilka man avstår från att utnyttja
anläggningarna. Men sambandet mellan antalet år och konse-
kvensernas/kostnadernas storlek är långtifrån linjärt. En orsak till
detta är att kärnkraftverken åldras, tekniskt och ekonomiskt.
Deras rörliga kostnader, inklusive underhåll och kostnader för
driftavbrott, får antas stiga successivt. Därmed krymper också
marginalen gentemot kostnaderna för elhushållning och för alter-
nativ elproduktion. I samma riktning verkar den teknikutveckling
som kan förväntas ske, t ex i fråga om kolförbränning, och de nya
tillförselalternativ som kan tillkomma t ex på naturgasområdet.
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Kostnaderna är också mycket känsliga för vilka förvarningsti-
der och vilket tidsutrymme för omställning, som står till buds för
producenter och användare av elenergi. I extremfallet med ome-
delbar avveckling är anpassningsmöjligheterna starkt begränsa-
de . På tillförselsidan inskränker de sig till utrymmet för att produ-
cera i sådana kraftverk som nu står i reserv (främst oljekondens)
plus viss ökad import från grannländerna. På användningssidan
består de huvudsakligen i övergång till olja eller fasta bränslen i
omställbara eldningsanläggningar, "vardagshushållning" av ty-
pen sänkt inomhustemperatur och nedläggning av viss extremt
elenergikrävande produktion. Då ekonomin inte tillräckligt
snabbt kan ställas om till lägre elanvändning uppkommer flask-
halsproblem, som medför att tillgängliga arbetskrafts- och kapi-
talresurser inte kan utnyttjas.

Med längre anpassningstid kan kostnaderna reduceras bl a ge-
nom att man får tid att bygga ny produktionskapacitet. Men bero-
endet av långa förvarningstider och tidlig information om framti-
da förändringar är minst lika stort på användarsidan. Plötsliga och
forcerade ändringar av produktionsteknik och produktionsinrikt-
ning är dyrbara. Däremot behöver anpassningen inte innebära
särskilt höga kostnader, om den kan genomföras i takt med nor-
mal ersättning eller ombyggnad av realkapital.

Avvecklingskostnaderna är inte heller direkt proportionella
mot kapacitetsbortfallets storlek, särskilt inte vid en snabb av-
veckling. Om man t ex fram till 1990 skulle avveckla hela kärn-
kraftsproduktionen, blir de ekonomiska konsekvenserna drama-
tiska och svåra att överblicka, och kostnaderna blir mycket höga.
Om däremot exempelvis ett pr.r reaktorer skulle avvecklas under
samma tid, kan den kortsiktiga anpassningen klaras med jän.fn-
relsevis enkla hushållningsåtgärder plus produktion i oljekon-
densverk. Också en sådan nedskärning innebär kostnader för
samhällsekonomin, men de är långt mindre per TWh räknat än
kostnaden för en total avveckling. De billiga anpassningsmöjlig-
heterna uttöms successivt, och vid större kapacitetsbortfall tving-
as man till alltmer hårdhänta och kostnadskrävande åtgärder.

Resonemangen om snabbavveckling och omställningsproblem
belyser också värdet av att hålla god beredskap genom en flexibel
energianvändning. Idag begränsas denna flexiblilitet bl a genom
den stora andelen direktverkande elvärme och i övrigt av begrän-
sad tillgång till omställbara anläggningar.
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9.2 Inverkan på
försörjningsbalansen

Om kärnkraften skall avvecklas före år 2000, måste betydande
resurser sättas in under 1990-talet för investeringar i ersättnings-
produktion av elkraft och för hushållningsåtgärder. Under denna
period uppkommer ett slags undanträngning av annan produk-
tion, eftersom landets produktionsresurser från början är i stort
sett fullt utnyttjade. Resursinsatserna i elsektorn och hos elanvän-
darna måste betalas med mindre konsumtion och/eller minskade
investeringar på andra håll. Det går att skjuta upp denna betal-
ning genom ökad utlandsupplåning, men i det följande har vi ut-
gått från att avvecklingens kostnader skall tas ui då de uppkom-
mer.

När avvecklingen genomförts kommer elproduktionen och
energisystemet i övrigt att kräva större insatser av bränslen. I det
huvudalternativ, som ingående diskuterats i tidigare kapitel,
handlar det till största delen om importerade bränslen. Då impor-
ten ökar krävs också större export för att bibehålla jämvikt i by-
tesbalansen. Mer produktionsresurser måste tillföras exportin-
dustrin och den importkonkurrerande industrin än i det fall
kärnkraften finns kvar.

Under åren 2000-2010 är förhållandet mellan de två alternati-
ven delvis det omvända, jämfört med 1990-talet. Efter sekelskif-
tet är det referensalternativet som kräver extra investeringsresur-
ser föi ersättningsproduktion av el och för elhushållning. Där-
emot är kraven på bränsleimport fortfarande större i alternativet
med tidigarelagd avveckling. Slutåret 2010 är situationen i stort
sett densamma i båda alternativen, dock med den skillnaden att
elsektorns kapitalutrustning är mer värd (nyare, mer modern) i
referensalternativet.

Denna skissartade jämförelse bygger på antagandet att den
nödvändiga resursomfördelningen i båda alternativen kan åstad-
kommas med bibehållen samhällsekonomisk balans. När det gäl-
ler de stabiliseringspohtiska förutsättningarna finns klara skillna-
der mellan dagens situation och den som rådde vid tiden för folk-
omröstningen (och som delvis präglade konsekvensutredningens
överväganden). 1979/80 befann sig den svenska ekonomin i ett
krisläge med stora underskott i bytesbalansen och i Jen offentliga
sektorns finanser. Inflationstakten var också mycket hög. Möjlig-
heterna att uppnå och upprätthålla samhällsekonomisk balans
fanns därför i centrum för intresset, också vid en bedömning av
kärnkraftsavvecklingens konsekvenser. En huvudfråga blev om
avveckling under 1980-talet skulle allvarligt äventyra möjligheter-
na att återställa balansen i samhällsekonomin.
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1 dessa avseenden är bilden i dag väsentligt annorlunda. Bytes-
balansens underskott har kunnat elimineras snabbare än man
trodde för sju år sedan. Den offentliga sektorns sparunderskott
torde i stort sett ha försvunnit nästa år. Och inflationstakten har,
åtminstone för tillfället, reducerats till mindre än hälften av vad
den var 1979/80.

I varje fall i ett kortsiktigt perspektiv framstår de stabiliserings-
politiska svårigheterna som betydligt mindre än på konsekvensut-
redningens tid. Osäkerheten är naturligtvis stor dä det gäller ut-
vecklingen på längre sikt. Men det förefaller ändå nu befogat att
betrakta frågan om en tidigarelagd avveckling i ett mer renodlat
resursanvändnings- och fördelningspolitiskt perspektiv. Det bety-
der bl a att en snabbare kärnkraftsavveckling inte bör antas med-
föra lägre totalt resursutnyttjande - och lägre total sysselsättning
- i Sverige. Undantag utgör här alternativen med omedelbar av-
stängning av alla eller flertalet kärnkraftaggregat.

I de översiktliga effektkalkyler, som presenteras i avsnitt 9.4.
skall vi begränsa oss till alternativet med avveckling under en tio-
årsperiod. Syftet med modellberäkningarna är bl a att illustrera
skillnaderna mellan referensalternativet och en snabbare avveck-
ling, då det gäller sådana makroekonomiska storheter som kon-
sumtionsutrymme, investeringar, export- och importvolymer.

9.3 Struktureffekter
Efter folkomröstningen har kärnkraftsutbyggnaden slutförts

upp till en kapacitet som avsetts i stort sett täcka efterfrågan på
elkraft fram till sekelskiftet. Det har inneburit en mycket kraftig
ökning av produktionskapaciteten i kraftindustrin - en temporär
överutbyggnad i förhållande till produktionens långsiktiga margi-
nalkostnader. För att skapa jämvikt mellan tillgång och efterfrå-
gan på el, och åstadkomma ett effektivt utnyttjande av kapacite-
ten, har i denna situation krävts en sänkning av de reala elpriser-
na. Sverige har därmed fortsatt att vara ett lågprisland i fråga om
elkraft även efter den tidpunkt då den billiga vattenkraften be-
stämde marginalkostnader och effektiva elpriser.

Energiutnyttjandet i Sverige har nu under lång tid anpassats till
låga elpriser. Vi befinner oss i en situation, där elanvändningen
är mycket hög jämfört med de flesta andra länder, särskilt för
uppvärmning och i industriella processer. Det låga elpriset har
fått betydelse inte bara för teknikvalet i olika sektorer, utan också
för produktionens inriktning. Denna skillnad mellan Sverige och
omvärlden försvinner på längre sikt, oavsett vilket alternativ som
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väljs i fråga om kärnkraften - då förutsatt att elkraftpolitiken skall
utformas med sikte på effektiv resursanvändning. Skillnaden mel-
lan alternativen gäller enbart den takt i vilken omställningen skall
ske, och som framgått av förra avsnittet får denna omställnings-
takt stor betydelse för kostnaderna.

I detta avsnitt skall vi begränsa diskussionen till frågor om
strukturomvandlingen i näringslivet. Höjda elpriser och ökade
exportbehov vid en avveckling måste påverka fördelningen mel-
lan branschei av produktion och sysselsättning. Men det bör ob-
serveras att jämförelsen görs mellan två utvecklingsförlopp, som
båda torde innebära en snabb strukturomvandling i det svenska
näringslivet under de närmaste årtiondena. Denna omvandling
kan ses som en nödvändig anpassning till ändrade yttre betingel-
ser, men snabba strukturförändringar kan också innebära svåra
omställningsproblem för dem som berörs och risker för att vissa
anställda slås ut från arbetsmarknaden. En huvudfråga gäller där-
för i vad mån strukturomvandlingen och de sysselsättningspro-
blem den kan medföra förstärks eller bromsas upp vid en tidigare-
lagd avveckling av kärnkraften.

Att förutsäga strukturutvecklingen för de närmaste årtiondena
är naturligtvis i sig en svår prognosuppgift. Men det finns starka
skäl som talar för att ett par huvudtendenser i den nuvarande rö-
relseriktningen blir bestående. Den ena är en förskjutning (sär-
skilt på arbetskraftssidan) från tillverkningsindustri till fristående
tjänsteproduktion. Den andra är en förskjutning inom industrin,
från naturresursnära branscher som gruvor, skogsindustri och me-
tallframställning till verkstadsindustri och kemisk industri.

Förstärks eiler försvagas dessa tendenser vid en kärnkraftsav-
veckling? Svaret kan knappast bli entydigt. Uppenbart är att vissa
extremt elenergikråvande verksamheter inom sektorerna metall-
verk och kemisk industri drabbas hårt av höjda elpriser. Vissa av
dessa verksamheter skulle snabbt slås ut vid elprishöjningar i den
storleksordning (mer än 100 %) som då aktualiseras. Exprrtin-
riktad produktion med låga energikostnader, t ex inom verk-
stadsindustrin, skulle å andra sidan gynnas och expansionsten-
denserna där skulle förstärkas. Vi utgår då från att omställningen
kan hanteras med lämpliga stabiliserings- och industripolitiska åt-
gärder.

I en del andra branscher är det svårare att uttala sig om effek-
ternas riktning. Det gäller inte minst den i det här sammanhanget
viktiga massa- och pappersindustrin. Inom en stor del av denna
industri svarar elkraften för en jämförelsevis hög kostnadsandel.
Det innebär i och för sig att lönsamheten är känslig för elprishöj-
ningar. Men branschens storlek i Sverige måste betraktas som i
huvudsak bestämd av två faktorer: dels hur mycket skogsråvara
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den kan uppbringa, dels hur lönsamt det är att vidareförädla pro-
dukterna i Sverige.

Det är knappast troligt att skogsavverkningen och det totala
utnyttjandet av skogsråvara skulle påverkas nämvärt av högre
elpriser. Däremot påverkas betingelserna för konkurrens om rå-
varan mellan sågverksindustri, massaframställning och flispro-
duktion, liksom mellan olika metoder för massaframställning. Till
stor del rör det sig här om konkurrens mellan verksamhetsgrenar
inom stora, integrerade skogsföretag.

Det bör också observeras att massa- och pappersindustrin är
en utpräglad exportindustri, och i den egenskapen gynnas den av
den omställning mot ökad export som måste bli en följd av av-
vecklingen. Även om branschen kan förlora viss andel till sågver-
ken på råvarusidan, och även om högre elpriser i någon utsträck-
ning kan motverka tendensen mot ökad vidareförädling, är det
därför inte givet att branschen totalt sett måste förlora på omställ-
ningen. Inte heller behöver det ändrade konkurrensförhållandet
mellan produktionstekniker/produkter inom branschen (t ex mel-
lan sulfatmassa och termomekanisk massa) innebära att struktur-
omvandlingen påskyndas. Men förvarningstiden och omställ-
ningsperiodens längd är här återigen betydelsefulla faktorer.

Vi skall återkomma till frågan om produktions- och sysselsätt-
ningseffekter på branschnivå i samband med modellkalkylerna i
nästa avsnitt. Det bör dock förutskickas, att inga mer dramatiska
struktureffekter av en tidigarelagd avveckling kan utläsas i en
branschindelning av långtidsutredningarnas typ (dvs för
branscher av typ kemisk industri, metallverk eller massa- och
pappersindustri). Det är enstaka delbranscher inom dessa aggre-
gat ~ t ex elektrokemisk industri eller produktion av mekanisk
massa för avsalu - som drabbas hårt och riskerar att slås ut av höj-
da elpriser.

'För en beskrivning av
modellen hänvisas till Alf
Carling och Christina
Oettinger: A Model of
Energy Economy Inter-
actions, FFE Stockholm
1985 (stencil).

9.4 Några modellkalkyler
I det följande skall några modellkalkyler redovisas, som avser

storleksordningen hos de olika effekter som diskuterats i de två
närmast föregående avsnitten. Kalkylerna har gjorts med hjälp av
en översiktlig modell av resursanvändning och prisbildning i eko-
nomin på lång sikt'\ Indelningen i sektorer/marknader är ungefär
densamma som i långtidsutredningarna, med det undantaget att
energiproduktion och energianvändning här avbildas mer detal-
jerat. Vår referenskalkyl har också anknutits till den bild av
svensk ekonomi vid mitten av 1990-talet, som tas fram i det nu
pågående arbetet med 1987 års långtidsutredning. Kalkylerna syf-
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tar främst till att belysa skillnaderna mellan referensalternativet
och alternativet med avveckling på tio år med avseende på förhål-
landena under senare delen av 1990-talet.

Som förut framhållits blir kvantitativa effektskattningar av det-
ta slag alltid mycket osäkra. De måste byggas på långtidsprogno-
ser för utvecklingsförlopp, som är utsatta för svårförutsebara stör-
ningar från den teknologiska utvecklingen, de internationella
marknaderna och förändrad efterfrågan inom landet. De interna-
tionella olje- och gasmarknaderna och teknikutvecklingen i fråga
om kolförbränning erbjuder näraliggande exempel. Men också
bostadsefterfrågan i Sverige och marknadsutvecklingen för olika
delar av den svenska exporten är faktorer av viss betydelse i sam-
manhanget. Effektkalkylerna får mot denna bakgrund ses endast
som räkneexempel, med syftet att mer konkret illustrera våra re-
sonemang om sannolika konsekvenser.

Vi börjar med konsekvenserna för försörjningsbalansen på
makronivå, d v s för den svenska ekonomin som helhet. Våra re-
sonemang i inledningen av avsnitt 9.2 om hur förloppet på den
nivån påverkas kan illustreras med kostnadskurvan i följande dia-
gram. Den anger kostnadsskillnader, mätta som bortfall av kon-
sumtionsutrymme för hushållen. Tills vidare finns inga belopp an-
givna på kostnadsaxeln - vi återkommer till dem senare.

Kurvan illustrerar kostnadsbilden för en avveckling, som in-
leds vid slutet av år 1987 med nedläggning av ca en femtedel av
kärnkraften, och där återstoden avvecklas successivt fram till
1997. För enkelhets skull antas här att ersättningsinvesteringarna
(det horisontellt streckade området i figuren) fördelas jämnt över
åren 1988-1997. Allteftersom kärnkraften avvecklas uppkommer
dessutom ökade kostnader för energihushållning och ökade rörli-
ga kostnader i kraftproduktionen (det vertikalt streckade områ-
det). Från år 2000 är det referensalternativet som kräver ersätt-
ningsinvesteringar, och under tio år uppväger dessa kostnader
mer än väl referensalternativets fördelar i fråga om rörliga kost-
nader. Nettot illustreras av den skuggade ytan i figuren. Från 2010
har alternativen här räknats som likvärdiga från kostnadssyn-
punkt, trots att referensalternativet då kan ha vissa kostnadsför-
delar på grund av mer moderna anläggningar.

I tabell 9.1 jämförs alternativen med avseende på förhållande-
na i slutet av 1990-talet. Vi har skattat effekternas storleksordning
dels vid slutet av ersättningsperioden, då kostnaderna i form av
minskat konsumtionsutrymme är som störst (nivån K97 i figuren),
dels då investeringsprogrammet just avslutats (K98 i figuren).
Liksom tidigare utgår vi från att kostnaderna betalas utan fördröj-
ning genom minskad konsumtion. Investeringsnivån i övriga de-
lar av ekonomin lämnas således opåverkad, och ökad upplåning
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^ Merkostnad för tidig
avveckling

tS.tffe'^j» W3gS?*$E

S

År 1990 1995 2000

Merkostnad för
y referensatternativet

Figur 9:1. Kostnadsskillnader mellan alternativen.

utomlands utnyttjas inte för att skjuta konsumtionsbortfallet
framåt i tiden.

Vi har också gått från att det är privat konsumtion som undan-
trängs, inte offentligt. Skillnaderna mellan tidig avveckling och
referensalternativet anges dels i miljarder kronor, 1986 års priser,
dels i procent.

'Dessa antaganden kan
naturligtvis betraktas
som godtyckliga. Vi
återkommer i avsnitt
9.6 till frågan om andra
sätt att fördela kostnader-
na.

Tabell 9.1 Effekter på försörjningsbalansen 1997. (Tidig avveckling,
jämfört med referensalternativet)

Total produktion (BNP)
Import
Export
Bruttoinvestering
Offentlig konsumtion
Privat konsumtion

Skillnad
K97

- 5,5
+ 1
+ 2
+ 6,5

0
-13

i mdr kr
K98

- 6,5
+ 1
+2

0
0

-7

Skillnad i %
K97

-0 ,5
+0,3
+0,4
+2,8

0
-2 ,2

K98

-0 ,6
+0,2
+0,4

0
0

-1 ,2

Vårt egentliga kostnadsmått är således inverkan på utrymmet
för privat konsumtion. Avvecklingens slutar når denna kostnad
sin högsta nivå; enligt modellkalkylen 13 miljarder kr eller ca 2 %
av referensalternativets konsumtion. Omedelbart efter avveck-
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lingen reduceras effekten till ca 7 miljarder kr/år Den kostnads-
skillnaden kvarstår fram till år 2000, då avvecklingen i referensal-
ternativet inleds.

Som genomsnitt under tolvårsperioden 1988-99 pekar kalky-
len/räkneexemplet mot ett konsumtionsbortfall i storleksordning-
en 8-10 miljarder kr/år eller ca 1 1/2 %. Å andra sidan skulle en
tidig avveckling höja konsumtionsutrymmet det första årtiondet
efter sekelskiftet med kanske storleksordningen 2-3 milj kr/år i
genomsnitt. Skillnaden slutåret 2010 i kraftverkskapitalets värde
kan uppskattas till 10-15 miljarder kr (till referensalternativets
förmån).

Hur mycket en tidigare avveckling skulle öka konsumtionsut-
rymmet efter sekelskiftet är delvis bestämt av tekniska faktorer.
Hit hör utvecklingen av den produktionsrelaterade delen av kost-
naderna i kärnkraftsproduktionen. Fördelarna med en tidig av-
veckling ökar självfallet om kärnkraftverken skulle kräva omfat-
tande underhålls- och reparationsarbeten.

På motsvarande sätt missgynnas en tidig avveckling av en tek-
nisk utveckling, som innebär lägre investeringskostnader för att
ersätta kärnkraften senare. Båda dessa faktorer är svåra att ens
grovt uppskatta.

Några siffror ur energiverkets utredning kan illustrera kost-
nadskomponenterna i de siffror vi fått fram genom modellsimule-
ringarna. De nödvändiga investeringarna för att bygga ut el-
kraftproduktionen till 1997 uppgår till ca 35-40 miljarder kr. Hur
stor del av denna kostnad vi "slipper" i referensfallet beror som
sagt på den tekniska utvecklingen. Investeringarna i uppvärm-
ningssektorn, för att tränga undan ca 15 TWh elkraft bedöms till
ca 20 miljarder kronor. Den senarelagda kostnaden i referensfal-
let för denna anpassning torde vara lägre, eftersom en större del
av ersättningsinvesteringarna då kan ske då den gamla apparatu-
ren hunnit tjäna ut.

Enligt verkets uppskattning uppgår den rörliga delen i kärn-
kraftens kostnader till 6-7 öre/kWh. För ny kapacitet i kondens-
kraft erfordras 30-35 öre. Merkostnaden för elproduktionen, då
kärnkraftverken successivt ställs av är således inledningsvis 23-29
öre. Under olika antaganden om bränsleprisets utveckling och
underhållsbehovet i kärnkraftverken kan denna merkostnad öka
eller minska. Vi har i de ovan redovisade siffrorna utgått från att
kärnkraftens rörliga kostnader ökar med ca 50 % fram till 1997,
främst beroende på större reparationskostnader. Antagandena
beträffande bränsleprisutvecklingen följer huvudalternativet i ka-
pitel 3.

Om man ser närmare på kostnadsbilden i avvecklingens slut-
skede (K97), kan det konstateras att ungefär hälften av kostnads-

374



skillnaden förklaras av ersättningsinvesteringar i elsektorn. Åter-
stoden utgörs till helt övervägande del av det produktionsbortfall
(reducering av BNP), som följer av att mer resurser måste avdelas
för att ersätta elkraft och för elproduktion med högre rörliga kost-
nader. Kalkylen tyder på att det ökade importbehovet på bränsle-
sidan ger jämförelsevis litet utslag i försörjningsbalansen. Visser-
ligen ökar behovet av export för att bibehålla balans i utrikesbe-
talningarna, men ökningen är mycket liten. Det förklaras av att
importen på andra områden än bränsle minskar då produktions-
och konsumtionstillväxten reduceras.

Avvecklingens strukturella effekter, d v s dess inverkan på
produktion och sysselsättning i olika branscher cch olika geogra-
fiska områden, bör ses i relation till de omställningar som kan för-
utses redan i referensalternativet. Huvudfrågan gäller om struk-
turomvandlingen påskyndas eller bromsas upp vid en tidigarelagd
avveckling. I tabell 9:2 redovisas därför dels en prognos för pro-
duktionsutvecklingen mellan 1984 och 1997 i referensalternativet
- en prognos som anknyter till långtidsutredningens bedömningar
- dels en skattning av avvecklingens effekt på produktion och sys-
selsättning då den är slutförd. Kalkylerna avser effekter på
branschnivå och med en branschindelning av långtidsutredning-
ens typ. Vår beräkningsmodell innehåller 22 produktionssekto-
rer, av vilka 5 är energiproducerande och 8 faller inom tillverk-
ningsindustrin. I tabellen har resultaten aggregerats ytterligare,
och siffrorna avser branscher inom den energiintensiva processin-
dustrin plus några andra sektorer med stor produktion och syssel-
sättning.

Tabell 9.2 Struktureffekter på branschnivå

Sektor

Elintensiv industri
Massa- och pappersindustri
Kemisk bas
Metallverk

Annan industri
Konsumtionsvaruindustri
Verkstadsindustri

Hela ekonomin

Förändring 1984/97,
referensalternativet

Produk-
tion, %

+ 40
+ 15
+ 12

+ 13
+66

+ 33

Effekt 1998 av
tidig avveckling

Produk-
tion, %

- 2
- 4
- 2

0
+ 1

-0,5

Syssel-
sättning.
1000-tal

-1.5
0

-0.5

+0,5
+6

0

Modellkalkylerna anger således mycket måttliga effekter, då
det gäller såväl sysselsättning som produktion. Ett undantag utgör
naturligtvis produktionsminskningen i elsektorn, som är i stor-
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'SOU 1979:83,
sid 120

2I kommuner med
kärnkraftverk upp-
kommer givetvis särskil-
da problem i den mån
inte produktion av elk-
raft lokaliseras dit. Dessa
problem diskuterades
ingående av konsekven-
sutredningen (SOU
1979:83, kapitel 8).

leksordningen 20 procent. I övrigt rör det sig om produktionsef-
fekter i intervallet 0-4 procent på denna relativt grova sektornivå.
Sysselsättningseffekten når inte ens i de mest utsatta branscherna
över 3 procent. Den största negativa effekten, räknat i absoluta
tal, skulle enligt kalkylerna drabba massa- och pappersindustrin
- sysselsättningsminskning med ca 1500 personer- medan den po-
sitiva påverkan är mest synbar i verkstadsindustrin.

Resultaten är givetvis mycket osäkra också då det gäller struk-
tureffekterna. Men de stöder bedömningar som gjorts på andra
håll, t ex konsekvensutredningens uttalande att:

"En viss grad av ökad knapphet på energi behöver inte leda till några drama-
tiska effekter på näringslivets struktur i stort." "
i)

De största kostnadshöjningarna uppkommer i fyra delbran-
scher, nämligen:
• elektrokemisk industri
• elektrotermisk industri
• framställning av mekanisk massa för avsalu
• skrotbaserade elektrostålverk.

Stora delar av dessa branschers produktion skulle snabbt slås
ut vid elprishöjningar av här aktuell storlek. Det bör dock observ-
eras att en betydande reducering av produktion och sysselsätt-
ning, särskilt i de två förstnämnda delbranscherna, uppkommer
före 1997 också i referensalternativet, om inte deras användning
särbehandlas i elprissättningen. Förhållandena i dessa branscher
har belysts i underlagsrapporter till energiverkets utredning, och
huvudresultaten har redovisats i tidigare kapitel. Det kan här till-
läggas att en del av dessa företag tillverkar från bredskapssyn-
punkt viktiga insatsvaror. En ökad beredskapslagring kan därför
bli aktuell i samband med en kärnkraftsavveckling. Enligt över-
slagsmässiga beräkningar, skulle dock kostnaderna härför bli små
i förhållande till avvecklingens andra konsekvenser.

Också de regionala konsekvenserna vid en kärnkraftsavveck-
ling undersöktes av konsekvensutredningen. Våra modellkalky-
ler på nationell branschnivå tyder på att utredningens slutsatser
fortfarande är giltiga. Då det gäller produktion och sysselsättning
utanför elsektorn2', innebär dessa slutsatser:

att de regionala skillnaderna, jämfört med referensalternati-
vet, är marginella om de betraktas på landsdelsnivå, och små ock-
så på länsnivå,

att däremot enskilda kommuner och lokala arbetsmarknader
av vilka flertalet återfinns i Bergslagen och Norrlands kustland,
kan drabbas hårt av de kraftiga elprishöjningarna. Där liksom i
kärnkraftkommunerna krävs riktade arbetsmarknads- och re-
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gionalpolitiska insatser vid en avveckling, om inte allvarliga ar-
betslöshetsproblem skall uppkomma.

Resonemangen om struktureffekter, liksom diskussionen i öv-
rgt i detta kapitel, bygger på förut* '.ningen att avvecklingen ge-
nomförs utan särbehandling av r .. n kategori användare. Denna
"neutralitet" innebär bl a at f; v.dftpriset inte differentieras, att
inga speciella skattened^jt .tingar eller subventioner tillämpas
och att ransonering e'Vr andra regleringar inte används för att
styra elanvändningr jessutom har förutsatts att ersättningspro-
duktion av el byr • -: till lägsta möjliga kostnad och med uppfyl-
lande av givn^ /v beträffande emissionsnivåer.

Inget av d a är självklart. Som framhållits tidigare i rappor-
ten måste valet av styrmedel och i övrigt handlingsalternativ i fle-
ra avseenden baseras på politiska värderingar. Vi skall i nästa av-
snitt föra en diskussion om hur valet mellan handlingsalternativ
på några centrala punkter kan påverka avvecklingens kostnader
och struktureffekter, eller mer allmänt om hur styrmedel kan an-
vändas för att påverka konsekvenserna.

9.5 Avvecklingskostnader och
styrmedel

Diskussionen hittills bygger således på den grundläggande för-
utsättningen att elproduktionens kostnader tillåts slå igenom i pri-
set för alla kategorier användare, även då dyrare kraftkällor tas i
anspråk. Det är marginalkostnaden för att tillhandahålla (eller av-
stå från) elkraft, som har relevans för prissättningen.

Begreppet samhällsekonomisk kostnad, som vi har använt det.
speglar de oundgängliga kostnaderna av en kärnkraftsavveckling.
Vid ett pris som frångår den kortsiktiga marginalkostnaden, blir
samhällets resursuppoffring större. Trots detta kan en sådan avvi-
kelse övervägas. Det handlar då om att man värnar om något an-
nat samhälleligt mål än en effektiv resursfördelning. Hit hör ex-
empelvis omsorgen om sysselsättningen och den regionala balan-
sen. Avvägningen härvidlag måste emellertid kvalificeras vilket
är avsikten med detta avsnitt.

Marginalkostnadsprissättning

Huvudregeln för effektiv prissättning innebär att priset skall
spegla den kortsiktiga marginalkostnaden, dvs:
• antingen den rörliga kostnaden för det dyraste kraftslag som

för tillfället används,
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• eller, om kapaciteten är fullt utnyttjad, det pris som får efter-
frågan att överensstämma med det givna utbudet.

I industrin och i hushållen anpassas då elanvändningen, så att
värdet av en utökad elanvändning motsvarar vad denna kostar att
producera. Avvägningen mellan sparande och elanvändning och
mellan andra energislag och elektrisk kraft blir därmed sådan att
den medger största möjliga produktionsresultat. På den svenska
elmarknaden håller denna prissättningsprincip på att slå igenom.

Marginalkostnaden i produktionen varierar och kan vara olika
timme för timme. Det är av praktiska skäl ogörligt att låta priset
variera med kostnaden momentant. Energidelen i eltarifferna får
därför följa en genomsnittligt beräknad marginalkostnad. Tarif-
fer, som särskiljer sommar och vinter, och även dag- och nattid,
används allt mer. Av likaledes praktiska skäl måste tarifferna be-
stämmas i förväg. De bygger således på uppskattningar av hur
kraftbalansen ska utvecklas.

Vi nämnde tidigare att medvetna avvikelser från en effektiv
prissättning kan övervägas i syfte att nå andra mål. Innan vi går
in på detta måste vi konstatera att det svenska energiskattesyste-
met är utformat på ett sätt, som innebär att industrin, och särskilt
den el- och energiintensiva industrin, redan är föremål för en sär-
behandling.

Industrin betalar en lägre elskatt än andra konsumentkategori-
er. Vidare finns en skatteregel, som medger att inget företag be-
höver betala mer än 1,5 % av produktionsvärdet i samlad energi-
skatt. I en del fall betraktas elkraften i skattelagstiftningen som
råvara och är helt skattebefriad, vilket är fallet i exempelvis alu-
miniumtillverkningen.

Om det nuvarande skattesystemet behålls under en kärnkrafts-
avveckling, oavsett när denna inträffar, snedvrides och fördyras
den samhälleliga omställningen till det nya energisystem, som
växer fram. Ett sätt att minska kostnaderna av en avveckling är
därför, i synnerhet med tanke på den omfattande investerings-
verksamheten som skulle följa, att införa en neutral beskattning.

Resursanvändning och styrmedel

En avveckling av kärnkraften leder snabbt till ökade marginal-
kostnader i det svenska elproduktionssystemet. Efter några år un-
der avvecklingsperioden torde de kortsiktiga och långsiktiga mar-
ginalkostnaderna sammanfalla på prisnivån för kondenskraft.
30-35 öre. Denna prisnivå är tillräckligt hög och tillräckligt förut-
sägbar för att medge utbyggnad av produktionskapaciteten.

Industrins elpris skulle därmed stiga med ca 20 öre/kWh, vilket
ungefär motsvarar en fördubbling. Den mest elintensiva industrin
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kan inte bära en sådan kostnadsökning, utan måste läggas ner.
Andra delar av industrin kan förväntas få lönsamhetsproblem, av
varierande storlek, särskilt innan anpassningsåtgärder hinner vid-
tagas. Finns det anledning att förhindra eller lindra dessa effekter
inom industrin? Det gäller här att avväga de förväntade fördelar-
na av åtgärder i detta syfte mot de effektivitetsförluster som upp-
står på elmarknaden.

Låt oss först konstatera att åtgärder i akt och mening att på
lång sikt låta industrin betala ett pris för elektrisk kraft, som un-
derstiger marginalkostnaden, har uppenbara nackdelar. Den
svenska industristrukturen skulle då byggas upp på ekonomiska
grunder, som inte speglar de svenska förutsättningarna för pro-
duktion. Endast ett näringsliv, som stramt anpassar sig till våra
rätt prissatta naturliga resurser och andra produktionsfaktorer,
kan förmå att generera det välstånd, som dessa förutsättningar
maximalt medger.

Anpassningen till högre elpriser tar tid i anspråk. Kan det fin-
nas anledning att underlätta denna anpassningsperiod via tempo-
rärt lägre elpriser för industrin? Vissa delar av industrin kan ex-
empelvis få initiala svårigheter, som skulle kunna övervinnas vid
en förbättrad finansiell ställning, som på några års sikt skulle kun-
na leda till egen bärkraft. På så sätt skulle man kunna komma till-
rätta med en hotande arbetslöshet inom utsatta regioner.

Frågan är emellertid hur ett sådant statligt stöd skall riktas för
att ge bästa avkastning. Ett stöd knutet till elanvändningen har
en uppenbart snedvridande effekt, som går tvärtemot en önskad
utveckling av industristrukturen. Det är mer ändamålsenligt att
påverka företagens resultat oavsett produktionsteknik. Man kan
även använda sig av subventioner till andra än de mest utsatta fö-
retagen i drabbade områden i fall dessa förefaller ha en lämpliga-
re produktionsstruktur, då de högre elpriserna beaktas.

Det gäller att finna den mest effektiva regional- och industripo-
litiska strategin. Om de regionala obalanserna och branschpro-
blemen förstärks av ökade elproduktionskostnader, hör subven-
tioner till elanvändningen inte hemma här.

Självklart underlättas den industriella anpassningen av en läng
förvarningstid före avvecklingen. Vid en omedelbar och oväntad
avveckling med åtföljande bristkostnadsprissättning, torde an-
passningsmöjligheterna vara små och kraftiga administrativa styr-
medel behöva sättas in. Detta fall behandlar vi senare i avsnitt
9.6.

Diskussionen ovan är delvis tillämplig även för hushällssek-
torn. Subventioner knutna till elanvändningen innebär på lång
sikt ett slöseri med elkraft i förhållande till sparande och insatser
av andra bränslen. I den mån det kan vara befogat med subventio-
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ner till utsatta hushåll under en övergående anpassningsperiod,
bör inte heller dessa knytas direkt till elkonsumtionen. Andra för-
delningspolitiska medel skulle snedvrida elanvändningen mindre
och därmed möjliggöra en köpkraftsomfördelning till lägre kost-
nad.

Elmarknaden och styrmedel

Vid en kärnkraftsavveckling leder de ofrånkomligt högre mar-
ginalkostnaderna till ett högre pris, som så småningom ger direkt
lönsamhet för ny kapacitetsutbyggnad.

Från statens sida torde en lagstiftning som stadgar i vilken takt
kärnkraftverken ska tas ur drift vara tillräcklig. Vi förutsätter att
kraftbolagen i eget intresse kommer att tillämpa marginalkost-
nadsprissättning.

Självfallet innebär de långa ledtiderna vid kapacitetsutbyggna-
den problem. Utbyggnaden måste grundas på prognoser över ef-
terfrågans utveckling många år i förväg. Våra uppskattningar av
avvecklingskostnaderna i förra avsnittet bygger på att kraftbola-
gen klarar detta.

Svårigheten att rätt förutse elefterfrågans utveckling ställer
krav på flexibilitet i produktionssektorn. Reservkapaciteten mås-
te under hela utbyggnadsperioden vara tillräckligt stor. Ett bety-
dande ekonomiskt värde kan också finnas i en beredskap för
snabb utbyggnad av ny baskraftskapacitet, vid en oväntad hög ök-
ningstakt i efterfrågan. Denna kan ha formen av färdiga konces-
sioner, förberedd markplanering och en färdig projektering av yt-
teriigare ett kondensblock utöver de reguljärt inplanerade.

Borde inte en oväntat hög efterfrågan, eller, i vårt fall, en
oväntat trög anpassning vid de högre priserna istället kunna mötas
av styrmedel på efterfrågesidan? Man kan här tänka sig, att be-
skattning av elanvändningen är en bra metod att få ut information
till användarna om att elpriset kommer att stiga p g a avveckling-
en.

Som framgått av diskussionen ovan får en prissättning, som
skiljer marginalkostnaden från användarens pris emellertid vissa
ekonomiska nackdelar. Vår tidigare diskussion gällde situationer
där lägre priser, via statliga subventioner, var aktuella.

På motsvarande sätt skapar emellertid även ett framtvingat
högre pris hos kunderna en del problem. Inom industrin kan före-
tag, som vid de faktiska elproduktionskostnaderna förmår ge till-
räckliga överskott, tvingas till nedläggning för att de inte klarar
de reglerade, högre priserna. Detta är en direkt samhällelig för-
lust, som ökar avvecklingens kostnader. Även de expansiva delar-
na av industrin kommer att hämmas av de konstlat höga priserna
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och strukturutvecklingen skulle därmed förvåras.
Inom hushållssektorn kan den artificiella prisnivån leda till re-

sursslöseri i form av fel avvägda sparinsatser och ett oekonomiskt
utnyttjande av ersättningsbränslen.

Visst skulle en snabb prishöjning i förtid, innan produktions-
kostnaderna ökat, ge trovärdighet åt en högre prisnivå i samband
med en kärnkraftsavveckling. Men de flesta av trovärdighets-
problemen torde försvinna i och med att det första verket läggs
ner, som inledning i en lagstiftad följd av nedläggningar.

Det finns också andra statliga åtgärder, som utan att snedvrida
prissystemet, skulle kunna underlätta anpassningsprocessen. En
informationsverksamhet kring vilka möjligheter som står hushål-
len till buds i fråga om anpassningsmöjligheter är exempel på det-
ta. Likaså kan det finnas utrymme för statliga åtgärder, då det gäl-
ler att undvika överhettning och flaskhalsproblem i de delar av
energiindustrin som sysslar med installation och tillverkning av
pannor och liknande. I kapitel 7 finns en genomgång av vilka styr-
medel som kan vara aktuella.

Trots sådana statliga åtgärder, och trots en övertygande reserv-
kapacitet och beredskap för ny kapacitet, kan självfallet bristsi-
tuationer uppträda. Det kan då knappast vara fråga om längre pe-
rioder än ett par, tre år och effektbristen kommer att uppträda
endast vintertid. Energipriserna bör då höjas till den jämviktsska-
pande nivån.

Det kan i denna situation finnas anledning till temporära sub-
ventioner till framför allt industrin. Men, åter, dessa subventioner
bör inte knytas till elpriset eller den direkta elanvändningen, av
de skäl som tidigare redovisats.

Vi har i detta avsnitt återkommit till det önskvärda i en lång
förvarningstid. En prishöjning till mer än det dubbla råkraftpriset
ställer stora krav på en dyrbar och tidsödande omställning inom
såväl industrin som uppvärmningssektorn. Vilka styrmedel skulle
aktualiseras i syfte att klara en omedelbar avveckling utan någon
förvarning? Vi skall kortfattat diskutera detta i avsnitt 9.7, sist i
detta kapitel.

9.6 Vem betalar en
kärnkraftsavveckling?

Inverkan av en kärnkraftsavveckling på realinkomsternas för-
delning blir av betydande omfattning och torde i en del fall moti-
vera statliga ingrepp i form av skatter och subventioner. På pro-
ducentsidan kan den ekonomiska situationen försämras för före-
tag med stor andel kärnkraftsproduktion. Men för elproducenter-
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na som grupp innebär avvecklingen - under förutsättning att pri-
serna sätts utifrån marginalkostnad - en mycket stor inkomstök-
ning. För den vattenkraftbaserade produktionen handlar det om
belopp mellan 10 och 15 miljarder kr per år. Denna värdeökning
kan emellertid beskattas bort (genom speciell vattenkraftbeskatt-
ning) utan att elpriset eller investeringsbesluten i fråga om andra
kraftslag påverkas.

Fördelningseffekterna på användarsidan är svårare att kartläg-
ga. Våra tidigare räkneexempel pekar på ett sammanlagt kon-
sumtionsbortfall i storleksordningen 1-2 procent (eller 1 000 kr
per invånare och år) under 1990-talet, och en mindre ökning av
konsumtionsutrymmet åren efter sekelskiftet.

Det faktiska utfallet för olika kategorier hushåll blir givetvis
beroende av vilka fördelningspolitiska åtgärder som sätts in för
att motverka icke önskade effekter. Om emellertid kostnaden
skulle överföras på hushållen genom en likformig höjning av el-
priserna, kan bl a följande slutsatser hämtas frå tidigare studier
av fördelningseffekter0:
• höginkomsttagare utsätts i genomsnitt för ett något mindre

procentuellt realinkomstbortfall än övriga hushåll,
• glesbygdshushåll och hushåll i norra Sverige drabbas mer än

genomsnittligt,
• småhusboende drabbas i genomsnitt av en dubbelt så stor re-

alinkomstminskning som andra hushåll i samma inkomstläge.
Större skillnader kan naturligtvis utläsas med en mer detalje-

rad kategoriindelning, t ex om hushåll med eluppvärmda småhus
särskiljs i kalkylerna.

Skillnader av detta slag kan aktualisera kompenserande, för-
delningspolitiska åtgärder. Som framhölls ovan är dock angeläget
från effektivitetssynpunkt att kompensationen då inte knyts di-
ekt till elförsörjningen som något slags prissubvention.

Vem ska då betala kostnaderna för de gamla kärnkraftverken?
Kostnaderna för dessa verk är i realekonomisk mening redan be-
talda. Kostnaderna bestod i en resursuppoffring medan verken
byggdes. I finansiell mening pågår dock ännu betalningarna i
form av amorteringar och räntebetalningar på de lån som tagits
upp på kreditmarknaden, ofta i form av obligationslån.

Den fortsatta betalningen av dessa lån utgör ingen reell resurs-
uppoffring och ska heller inte medräknas då de totala avveck-
lingskostnaderna beräknas. Däremot är det väsentligt att den
fortsatta finansieringen sker på ett neutralt sätt visavi resursför-
delningen och på ett sätt som inte motverkar den förda inkomst-
fördelningspolitiken.

l?nge?DFErap7M E n o k a d beskattning av elanvändningen för att finansiera de
nr 34 gamla lånen skulle medföra att historiska, redan förbigångna
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kostnader, kom att påverka dagens elanvändning och utbygg-
nadstakt i kraftsektorn. Detta skulle, som framgått av avsnitt 9.5,
öka de samhälleliga kostnaderna av en avveckling. Staten bör
istället välja en ur allokeringssynpunkt neutral finansieringsform.

Trögheter i anpassningen inom industrin kan också påverka
fördelningseffekterna av en kärnkraftsaweckling. I den mån av-
vecklingen leder till en ökad strukturarbetslöshet, kan omfattan-
de arbetsmarknadspolitiska insatser krävas, bl a för att påverka
den reala inkomstfördelningen.

Det samlade konsumtionsutrymmet blir ca 1-2 % lägre vid en
avveckling under en tioårsperiod, vilket innebär att utrymmet för
reallöneökningar och ökad avkastning på kapital minskar märk-
bart. Hur detta lägre utrymme fördelas mellan löntagare och ka-
pitalägare påverkar både inkomstfördelningen och stabiliteten i
ekonomin. Lönebildningen blir här central.

Nominella löneökningar utöver det faktiska konsumtionsut-
rymmet är inflationsdrivande. Utan korrigerande stabiliserings-
politik kan sådana leda till att exportindustrin inte kan tillväxa i
den takt som krävs för att kompensera för den ökade importen.

Vid en högre inflationstakt i Sverige än hos våra konkurrent-
länder kommer vår utrikeshandel i obalans, vilket visar sig i en
press på den svenska valutan. Om inte kostnadsökningen i den
svenska ekonomin tas ut av oss själva kommer således vår kontakt
med den övriga världen på exportmarknaderna att tvinga oss till
en anpassning via valutakursen. Betalningen av kärnkraftsav-
vecklingen är således ofrånkomlig. Valet står mellan en betalning
i ordnade former, eller en mer slumpvis betalning via inflation och
devalvering.

Det har tidigare framgått att det stabiliseringspolitiska läget är
mer gynnsamt i dag än vid slutet av 1970-talet, då dessa saker dis-
kuterades inför kärnkraftsomröstningen. Trots detta kan finans-
och kreditpolitiken komma att sättas på svåra prov i en situation
med sänkt konsumtionsutrymme och hårda avtalsrörelser. Stabi-
liseringspolitiken har en viktig roll då det gäller att fördela den
ekonomiska bördan av en kärnkraftsavveckling.

Sättet att betala påverkar också kostnaderna. En betalning via
inflationen kan leda till en mer svåröverskådlig och svårstyrd eko-
nomi. Under vissa ogynnsamma förhållanden skulle balanspro-
blemen kunna bli så allvarliga att tillväxttakt och sysselsättning
påverkades. De direkt drabbade skulle i så fall belastas med en
oproportionerligt stor del av kostnaderna.

Detta om fördelningseffekterna av en kärnkraftsavveckling.
Kan något sägas om vilken konsumtion, angiven i varor och tjäns-
ter, som kommer att trängas undan vid en avveckling?

Vi har i de kvantifierade uppskattningarna i avsnitt 9.4. valt ait
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åskådliggöra kostnaderna för en avveckling genom att låta hela
kostnaden belasta den privata konsumtionen. Helt kort har också
andra sätt att betala berörts. Ett sätt är en ökad utlandsupplåning.
I detta fall skjuts således betalningen på framtiden, tills dess rän-
tor och amorteringar ska betalas. Ett annat sätt att skjuta betal-
ningarna fram i tiden är att låta kostnaderna minska investerings-
volymen i samhället. Betalningen kommer då att ske via lägre
framtida produktionsresultat.

Låt oss emellertid utgå från att kostnaderna ska bestridas ome-
delbart i form av lägre konsumtionsutrymme. Både offentlig och
privat konsumtion kan då bli föremål för sänkningar. Avvägning-
en här emellan bestäms av den statliga och kommunala skattepo-
litiken. Vad ska vi då dra ner på. i offentlig och privat konsum-
tion?

I den privata konsumtionen kommer varje hushåll att bestäm-
ma detta. Rimligen kommer hushållen att sänka utgifterna för
den konsumtion man tinner minst angelägen. Vilka varor och
tjänster det blir fråga om. är olika för olika hushåll.

Den offentliga konsumtionen bestäms via budgetprocesseerna
i kommun, landsting och stat. På lång sikt kan också de politiska
valen ses som en länk i detta budgetsystem, då väljarna får avgöra
vilka politiska prioriteter som ska styra budgetens utformning.
Det är mot denna bakgrund knappast meningsfullt att sätta upp
utgiftsposter inom utvalda samhällssektorer som exempel på vad
vi kommer att gå miste om. då vi avvecklar kärnkraften.

9.7 Snabbavveckling
Den föregående diskussionen har till största delen rört skillna-

der mellan en kärnkraftsavveckling inom tio år och referensalter-
nativet. Vi skall avslutningsvis kort diskutera ett annat alternativ,
nämligen en mycket snabb avveckling av samtliga reaktorer.

Förutsättningarna är här att samtliga reaktorer ska stängas
inom två år. Kvarvarande tillgänglig kapacitet är därmed, enligt
energiverkets bedömning, ca 90-95 TWh. Ingen ny produktions-
kapacitet hinner byggas ut under de första åren. Möjligen kan im-
porten medge en något högre användning, men 30-40 TWh måste
trängas undan från konsumtionen.

I en sådan situation är priset otillräckligt som styrmedel. Det
kan ta lång tid innan jämvikt åter etableras på marknaden, och
jämviktspriset är omöjligt att uppskatta på förhand. Man riskerar
en instabil marknadssituation, som växlar mellan elbrist och el-
överskott, och stora effektivitetsförluster.

Starka administrativa styrmedel skulle behöva sättas in. Viss
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elanvändning kan direkt förbjudas, exempelvis den elvärme som
lätt kan ersättas, och några företag med stor elförbrukning i för-
hållande till sysselsättningen - och i förhållande till sitt värde som
leverantör till andra viktiga företag. Dessa inledande åtgärder är
dock knappast tillräckliga för att pressa användningen ner till pro-
duktionskapacitetens nivå.

Trots ett högt pris på, säg över en krona/kWh, kan ytterligare
tvingande åtgärder behöva sättas in vintertid. Dessutom torde de-
lar av industrin och vissa hushåll inte klara en prisnivå som den
här föreslagna varför priset skulle sättas lägre för vissa kunder.
Detta motsäger vår tidigare diskussion om denna typ av indirekta
subventioner. Tidspressen kan dock knappast medge någon an-
nan form av subventioner än sådana som knyts till elanvändning-
en, p g a det stora och tidsödande informationsinhämtande. som
annars skulle krävas för att identifiera de drabbade. Sammantaget
skulle elmarknaden komma att kännetecknas av en svåröverskåd-
lig väv av restriktioner och förbud tillsammans med en betydande
prisspridning.

Kostnaderna blir tveklöst högre jämfört med avvecklingen un-
der en tioårsperiod. Merkostnaderna för elproduktionen ökar. ef-
tersom kärnkraftens lägre rörliga kostnader utnyttjas under en
kortare tid. två jämfört med tio år. Denna kostnadsökning är be-
tydande.

Inga av kostnaderna som uppträder vid en avveckling under
tio år kan undgås vid en snabbavveckling. Det ökade priset ger
incitament till ny produktionskapacitet. Då denna ökar. kan el-
priset sänkas. Lönsamheten för ny kapacitetsutbyggnad upphör
först vid jämvikt mellan efterfrågan och utbud vid kondenspriset
30-35 öre. Investeringarna skulle därmed på sikt bli lika stora som
i tioårsfallet.

De största merkostnaderna torde dock uppstå p g a svårighe-
ter att snabbt göra nödvändiga anpassningar inom industrin och i
hushållen. Resultatet av en snabbavveckling skulle bli en mycket
svårstyrd ekonomi.

Merkostnader skulle uppkomma i form av nedläggningar av fö-
retag, som annars på sikt, vid en ny jämvikt på elmarknaden,
skulle kunna ha överlevt. En kostnadsskapande effekt av en
snabbavveckling är just att knappheten på elkraft ökar initialt för
att sedan avta i och med att ny produktionskapacitet byggs ut.

Den hastiga utslagningen av elintensiva företag, parad med
överhettning inom vissa branscher, ger vidare upphov till flask-
halseffekter. Delar av strukturarbetslösheten skulle bli långvari-
ga, vilket medför en ökad kostnad, inte bara socialt utan också i
bortfallen produktion.

Det har inte varit möjligt att på något rimligt sätt kvantifiera
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kostnaderna av en snabbavveckling i förhållande till referensut-
vecklingen eller till en avveckling under en tioårsperiod. De sam-
hälleliga kostnaderna av en total kärnkraftsavveckling inom två
år måste emellertid bedömas som så stora att de skulle påverka
landets ekonomiska utveckling på sikt.

386



Tidigare publicerat i statens energiverks utred-
ningsserie

1983:1 Oljeindustrin i omvandling

1984:1 Vattenkraftutbyggnad under 1980-
talet

Produktion
Arbetstillfällen och kompetens på vattenkraft-
området

1984:2 Energihushållningsprogrammets
effekter

En analys av de statliga styrmedlens effekter på
energihushållningen

1984:3 Energiforskning 1984/85 - 1986/87

Trädbränslen, Torvbränslen, Bränsleförädling,
Elproduktionsteknik, Förbränningsanläggning-
ar, Kolmiljöfonden

1984:4 Små vattenkraftverk

Potential
Ekonomi
Industri

1984:5 Fasta bränslen

Tillgångar
Kostnader
Konkurrensvillkor

1984:6 Det svenska energisystemet inför
2000-talet

Remissvar EK81

1984:7 Energiperspektiv 1970 - 95

Problem
Prognoser
Politik

' 387



1985.1 Vindkraft

Resultat och slutsatser från det svenska vind-
energiprogrammet

1985:2 Förbränning av torvbränslen

Hur kan miljökraven tillgodoses?

19853 (SIND 1985:1) Den energitekniska
industrin

Konkurrensförhållanden
Marknader
Prognoser

1985:4 Energy - Economics & Politics

Proceedings from an international symposium in
Stockholm, October 8-10, 1984, arranged by
The National Energy Administration, Sweden

1985:5 Naturgas

Importmöjligheter och marknadsutsikter på
1990-talet
Containing an english summary

1985:6 Future energy markets

Reflections from an international symposium

1985:7 Energy Perspectives 1970 - 95

Problems
Forecasts
Policy

1985:8 Effektiv elanvändning

Prognoser 1984-90

1985:9 Energiskog

Resultat, slutsatser och förslag från det svenska
energiskogsprogrammet

388



1985:10 Energiöversikt

Priser och politik

1986:1 Småskalig kraftvärme

Teknisk utveckling
Möjlig elproduktion

1986:2 Kraftvärme i kommunerna

Produktion
Potential
Prognos

1986.3 Soviet Energy

Proceedings from an international seminar in Sö-
derfors, June 6-7, 1985, arranged by the Na-
tional Energy Administration, Sweden.

1986:4 Svavelhalten i oljeprodukter

1986:5 Sulphur Content in Fuel Oil

Costs and consequences of lower sulphur Units
in Sweden

1986:6 Energi ur avfall

1986:7 Motoralkoholer i Sverige

1986:8 Energihushållning och nyckeltal

Analyser och förslag till försöksverksamhet

1986:9 Motoralcohol Fuels in Sweden

Försäljning av utredningarna sker genom Liber Förlags-
order, 162 86 Stockholm, tfn 08-739 96 30.

3H9



Statois energiverk

I dag produceras 131 TWh el per år i Sverige, i ungefär lika delar vatten-
krafts- och kärnkraftsproduktion. En avveckling av den svenska kärnkraften
innebär en genomgripande förändring av den svenska elförsörjningen.

I rapporten beskrivs förutsättningarna för en avveckling av kärnkraft-
verken tidigare än år 2010. Internationella och inhemska bränslemarknader
beskrivs för att ge en bild av prisutvecklingen och möjligheterna till ökad
tillförsel av olika bränslen. En genomgång görs av möjligheterna till ny
eiproduktion. Kraftslagen redovisas med kostnadsuppskattning och
möjlig utbyggnadstakt. Nya tekniker i introduktionsstadiet redovisas.

El- och energibalanser med ny elproduktionskapacitet, förväntade elpriser
och därefter följande efterfrågeutveckling presenteras i rapporten. Här
diskuteras också statens möjligheter att styra utvecklingen och kårn-
kraftsawecklingens effekter på samhällsekonomin.
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