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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag om utverkande hos 

Ålandsdelegationen av extraordin arie an-

slag för landskapets elkraftsförsörjning . 

Ålands elkraftsförsörjning sköts för närv arande av Ålands Kraft

verksaktiebolag, som är ett a llmännyttigt företag ägt av Marie

hamns stad (50 %) , Ålands Landskapsstyrelse (35,1 %) , Ålands El

andelslag (4 , 5 %), de åländska landskommunerna (tillsammans 9 , 9 %) , 
Ålands Producentförbund (0,3 %) och Svartsmara transformatorbolag 

(0,1 %) . Aktiekapitalet är 900 . 000 mk fördelat på 9 . 000 aktier . 

Bolagets ändamål är enligt bolagsordningen "att på allmännyttig 

bas och utan vinstavsikt samt enligt sunda ekonomiska principer 

bygga och driva för landskapet Ålan ds elförsörjning tillräckliga 

och ändamålsenliga kraftkällor, ävensom att vid behov från andra 

strömalstrare inköpa råström för kraftförsörjningsområdet samt 

upprätthålla anläggningar för råkraftens distribution" . 

Bolaget säljer råkraft till enhetligt pris åt Mariehamns stads 

elverk och Ålands Elandelslag för deras respektive distributions

områden . För Kökar kommuns del har särskilt fastställts , att rå

ström skall säljas till Ålands Elandelslag i mätningspunkt inom 

kommunen till samma pris som i övriga mätningspunkter . 

Elförbrukningen i landskapet. 

Elförbrukningen på Åland har ökat kraftigt sedan bolagets till

komst på 1950-talet . Under Ålands Kraftverksaktiebolags första 

verksamhetsår 1958 var elkraftförsäljningen 5449 MWh och högsta 

belastningstoppen 2,0 MW . År 1976 var elkraftförsäljningen 72334 

MWh och belastnings::t oppen 16,1 MW . 

Bolagets verksamhet inleddes genom att inköpa det gamla diesel

kraftverket om 2,5 MW effekt av Mariehamns , stad . År 1959 färdig

ställdes första delen av ångkraftverket, v ars effekt var 3 MW 

och år 1964 anskaffades en ny ångpanna så , att effekten kunde 

höjas till 5 MW . Under åren 1964 ••• 1966 blev behovet av reserv

kraft akut och i början av år 1967 togs en gasturbin om 11 MW i 

drift för att säkerställa elförsörjningen . År 1969 måste grundlast 

effekten höjas genom att anskaffa en begagnad ångturbin, vari

genom ångkraftverkets effekt steg till 8 MW • Under början av 
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1970-talet tog utredningarna om fjärrkraftöverföring en mera 

konkret form och år 1973 kunde en 70 kV sjökabel från Sverige 

ta9 i drift med en överföringskapacitet om ca 35 MW. På grund 

av försening med detta projekt måste dieselkraftverket kom

plette.ras med en ny 2, 5 MW dieselgenerator. I och med fjärr

kraftöverföringen har kraftverkets maskinpark fått en viktig 

roll som topp- och reservkraftsaggregat. 

Ålands Kraftverksaktiebolag har även sedan år 1969 deltagit i 

utbyggnaden av ett 45 kV transmissionsnät med elstationer och 
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år 1973 inköpte bolaget detta nät i dess helhet. Under år 1976 har 

detta nät kompletterats med en 45 kV ledning från Lumparland till 

Sot tunga. 

Kraftutbyggnaden har finansierats huvudsakligen med lån och e.o. 

anslag ur statsmedel. De egna medlen, d.v.s. avskrivningarna 

har i stort sett räckt till amorteringar på de långfristiga lå-

nen. De ackumulerade investeringarna och deras finansiering har 

åskådliggjorts i tabell i bilaga 1. E.o. anslagen har varit nöd

vändiga för att även på Åland kunna hålla elkraftens pris och 

kvalitet på en skälig nivå. 

Kraftpriserna. 

De gentemot Mariehamns stad och Ålands Elandelslag debiterade 

kraftavgifterna är f.n. utom elskatt: 

aktiv effektavgift 

dagenergiavgift 

nattenergiavgift 

180 mk/kW år 

11' 15 p/kWh 

7,40 Il 

Den taxa Imatran Voima tillämpar för förbrukare av samma stor

lek som elverken på Åland är tariff T1 i tariffsystem H/73. Då 

gällande värden för bränslepris h=23,7 och för partiprisindex 

T=650 tillämpas blir avgifterna följande: 

fast avgift per köpare med en mätpunkt 192.525 mk/år 

fast avgift per till äggsmätpunkt 46.594 Il 

fast tilläggsavgift per 10 kV mätpunkt 17.400 Il 

aktiv baseffektavgift 228,5 mk/kW 0 ar 

aktiv toppeffektavgift 122,4 Il 

till äggseffekt vid 10 kV mätning 10' 1 Il 
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7,78 p/kWh 

16,50 " 

Då ett elverk köper all elkraft från Imatran Voima beviljas 

5 °/o rabatt. 

För jämförelse av medelpriserna betraktas ett kraftköp av 

Mariehamns stads och Ålands Elandelslags typ 

energiförbrukning 

- varav basenergi 95 °/o 

- och toppenergi 5 °/o 

- dagenergi 75 °/o 

- nattenergi 25 °/o 

aktiv effekt som största 60 

minuters värde (IVOY) 

- varav baseffekt 

- och toppeffekt 

70 °/o 

30 °/o 

aktiv effekt som medeltal 

av 3 största 15 minuters 

månadsvärde (ÅK) 

36.000.000 kWh/år 

34.200.000 

1.800.000 

27.000.000 

9.000.000 

8.400 kW 

5.880 Il 

2.520 Il 

8.000 kW 

Il 

" 
Il 

" 

Kraftköpet antas ske i fyra mätpunkter på 10 kV nivå. 

För en dylik typförbrukning skulle Ålands Kraftverksaktie

bolag debitera 15,3 p/kWh och Imatran Voima 15,0 p/kWh, var

dera inklusive elskatt. 

Imatran Voimas medelförsäljningspris för hela tarifförsälj

ningen var under år 1976 dock endast 9,98 p/kWh medan Ålands 

Kraftverksaktiebolags medelpris var 14,21 p/kWh. Vardera utan 

elaccis. 

Ekonomisk ställning. 
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Bolagets företagsekonomiska ställning enligt balansräkningen 

är för tillfället god. Anläggningarnas realvärde överstiger 

skulderna med betryggande marginal. Även skuldernas relation 

till omsättningen har efter senaste års bidrag ur e.o. anslag 

nått en någorlunda låg nivå och relationen är i 1976 års bok-
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slut 2,0:1 mot att år 1973 som högst ha varit 4,3:1. En stor 

del av anläggningarna är relativt nya och håller en god tek

nisk standard. 

Bolagets lönsamhet är däremot svag. Driftsbidraget är för 

litet och efter ränteutgifterna blir utrymmet för avskriv

ningar endast ca 7 % av anläggningarnas restvärde. Avskriv

ningarna går i sin helhet till amorteringar på lån, vars 

amorteringstid i medeltal ändå för tillfället är hela 10,2 år. 

Alla nyinvesteringar måste finansieras med främmande medel. 

222 

Det egna kapitalet är litet. Aktiekapitalet är 900.000 mk, var

av endast 300.000 mk är betalt och 600.000 mk tillkommet genom 

värdeuppskrivning och fondemission. En betald aktieemission om 

1.800.000 mk ingår i finansieringsplanerna för de nu aktuella 

kraftutbyggnaderna. 

Bolagets lönsamhet kan förbättras genom att med tillbudsstå

ende medel pressa kraftanskaffningskostnaderna. I denna av-

sikt har bolaget aktivt deltagit i skapandet av det fjärrvärme

system i Mariehamn, som nu är under byggnad. Genom att kombi

nera behovet av ny reservkraft, kapningen av belastningstoppar, 

avsättningen för spillvärme, de stigande kraftpriserna i Sverige 

och den senaste tekniska utvecklingen har bolaget konstaterat, 

att anskaffningen av ett dieselkraftvärmeaggregat är ägnat att 

förbättra lönsamheten på lång sikt. 

Bedömning av behovet av elkraft. 

Som underlag för framtidsbedömningar har en prognos för effekt

behovet under hela 1980-talet uppgjorts och framgår av bilaga 

2. Tillväxten under de första åren är uppskattad till ca 12 % 
och senare till 8 % per år. Som bilaga 5 medföljer Kraftverksbo

lagets långtidsplan för åren 1977-1992 och som bilaga 6 Ekonos 

kontrollberäkning av långtidsplanen. 

Kravet på elförsörjningens kontinuitet är på Åland liksom på 

andra ställen absolut. Kravet på produktionsreserv brukar for

muleras så, att reserven skall ersätta ett bortfall av den 

största produktionsenheten. För Ålands del "är den största 

produktionsenheten" kraftöverföringslänken från Sverige och 
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den erforderliga reserven är då samma som hela effektbehovet. 

Kraftverket har en total kapacitet om ca 24 MW, varav 8 MW ut

göres av ångkraftverket med starttid på ett dygn och 16 MW av 

gasturbin och dieslar med starttid under 5 minuter. Ett be

ståend~ fel i någon av fjärröverföringens delar då effektbe

hovet överstiger 16 MW medför effektransonering under det förs

ta dygnet. Effekten beräknas överstiga 16 MW under 

250 timmar 0 

1977 med toppeffekten 19 MW ar 

1200 timmar 0 1978 med " 22 " ar - -
2600 timmar 0 

1979 med " 25 " ar - -
3500 timmar 0 1980 med " 28 Il ar - -

Elförsörjningen kräver reservkraft. 

För att trygga en kontinuerlig elförsörjning utan ransonering 

borde en ny reservkraftsenhet installeras hösten 1978. Hösten 

1979 är allra senaste tidpunkt, ty då överskrider effektbe

hovet sannolikt också 24 MW gränsen. 

Reservkraftsalternativ. 

Kraftverket har i bifogade långtidsplan undersökt olika reserv

kraftsal terna ti v. Ett alternativ är att anskaffa ren reserv

kraft med så lågt anskaffningspris per enhet som möjligt. Lös

ningen blir då en så stor gasturbin som ryms i systemet d.v.s. 

ca 20 ••• 25 MW och den är avsedd att användas uteslutande vid 

störningar. 

Statens Vattenfallsverks i Sverige krafttaxa innehåller även 

en effektavgift om ca 140.000 mk/MW år och närmare beräkningar 

visar att betydande inbesparingar kan göras genom att kraft

verket självt producerar belastningstopparna. Dessa inbespa

ringar motiverar anskaffning av en reservkraftsenhet av sådan 

typ och storlek att den samtidigt kan användas för produktion 

av belastningstoppar. Lösningen blir då en med tung brännolja 

driven diesel om ca 8 MW. Dess anskaffningspris per enhet är 

större än gasturbinens, men genom toppkraftsproduktion blir 

det slutliga priset för reservkraft enligt långtidsplanen 
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samma som för gasturbinen. Till dieselns fördel kan räknas 

mycket lägre driftkostnad. Den erbjuder sålunda ett alterna

tiv vid stigande kraftpriser och en försäkring mot orimliga 

driftkostnader vid ett långvarigt haveri på Sverige-kabeln. 

Då beräkningarna ytterligare utvidgas så, att man beaktar 

även möjligheterna att från dieselns avgaser och kylvatten 

försälja värme till ett fjärrvärmenät finner man, att detta 

alternativ er,bjuder den billigaste reservkraften under 1980-

talet. Även med beaktande av tilläggsinvesteringarna i avgas

panna och värmeväxlare blir inbesparingen jämfört med de and

ra alternativen ca 2.000.000 mk netto under 1980-talet redan 
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med den produktion som toppkapning medför. Diskussioner 

om de framtida kraftpriserna med Statens Vattenfallsverk i 

Sverige tyder på att ett sådant dieselkraftvärmeverk troligen 

blir ekonomiskt att driva kontinuerligt som baskraft under 

1980-talet. Då blir dess ekonomiska betydelse för Ålands ener

giförsörjning ännu större. Ålands Kraftverksaktiebolag har valt 

detta alternativ för kraftutbyggnaden. I bilaga 2 ses en plan 

för 1980-talets utbyggnader. 

Oberoende av vilket alternativ som skulle ha valts blir an

skaffningen av ännu ett reservaggregat nödvändig under 1980-

talet och några år därefter blir en andra fjärrförbindelse 

aktuell. Kalkyler har också gjorts kring alternativet att an

skaffa den andra fjärrförbindelsen redan nu för att genom detta 

minska reservkraftsbehovet, men denna stora investerings tidi

gare läggning och låga utnyttjningsgrad gör alternativet klart 

dyrare än andra. 

Ålands Kraftverksaktiebolag ansvarar även för 45 kV trans

missionsnätet och 45/10 kV elstationerna. Det växande elbehovet 

och de ökande kraven på elkvalitet nödvändiggör en fortsatt ut

byggnad av transmissionsnätet och elstationerna samt manöver

och kontrollsystemen. Under de närmaste åren skall en elstation 

byggas i norra Mariehamn, en i Sund och en i södra Mariehamn i 

nu nämnda ordning. De skall förses med anslutande 45 kV led

ningar. Investeringarna inom denna sektor hör till normal el-
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verksdrift och bör kunna finansieras med långfristiga lån, 

som amorteras med avskrivningarna. 
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Bolagets ekonomiska utveckling har beskrivits i bifogade lång

tidsplan med där angivna antaganden om förbrukning, kraftpriser, 

inflation m.m. Sedan denna plan uppgjordes har dock nya beslut 

fattats och ny prisinformation erhållits. Dessa nya faktorer är: 

1. Beslut om fjärrvärme i Mariehamn har fattats och som följd 

av detta kan kraftverket välja 8 MW diesel med avgaspanna 

som första kraftutbyggnad. Detta innebär en något större 

investering samt intäkter från värmeförsäljning. 

2. De gängse råkraftpriserna i Sverige ligger redan nu ca 50 % 
högre än kraftverkets år 1971 kontrakterade pris, som gäller 

till utgången av år 1982Jmed indexjusteringar. Statens Vatten

fallsverk i Sverige har dessutom meddelat, att kraftpriserna 

i nya kontrakt, som ingås efter 1978-01-01 är ca 5 % högre 

än nuvarande priser. På basen av denna information bedömer 

kraftverket, att råkraftpriset stiger med ca 80 % från år 

1982 till år 1983. 

Med beaktande av dessa faktorer har kraftverket på nytt fram

räknat en ekonomisk utveckling med i övrigt oförändrade ut

gångsantaganden. 

Elbehovets ökning antas såsom redan nämnts till ca 12 % per år 

i början och senare ca 8 % per år. Den nu pågående utvecklingen 

tyder på att dessa antaganden är realistiska. 

Inflationen antas höja alla kostnader med 8 % per år och dess

utom antas de fasta kostnaderna stiga med 4 % per år på grund 

av reallöneökning och företagets volymökning. Efter devalveringar

na under år 1977 måste man konstatera att dessa siffror troligen 

blir högre, men de ger då även utrymme för högre elpriser och 

därmed större intäkter. 

Den antagna inflationen om 8 % gör att den från Sverige in

köpta råkraften stiger i pris med endast ca 6 % per år, emedan 

nuvarande kontrakt har en dämpande indexbindning. Råkraftens 

inköpspri~ antas stiga från 6,o p/kWh år 1977 till 8,4 p/kWh 

år 1982. Då nuvarande kontrakt gått ut antas råkraftpriset år 
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1983 ligga på 16,0 p/kWh för att därefter igen stiga jämnt 

till 20,1 p/kWh år 1987. 
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Fjärrvärmeproduktionen i dieselkraftvärmeverket antas ge en 

tilläggsinvestering om ca 1,3 milj.mk och inbringa ett drifts

bidrag på ca 300.000 mk per år i början. Detta ökar senare 

till ca 1.000.000 mk per år då även fjärrvärmepriset kan antas 

stiga med ca 8 % per 0 ar. 

Elkraftens försäljningspris, som nu ligger på ca 15,5 p/kWh 

inklusive elskatt, borde tillåtas stiga långsammare än andra 

priser om samma kraftpriser som i riket skall kunna hållas. 

Detta förklaras av att kraftpriset i Finland nu ligger högt i 

förhållande till Sveriges, men en utjämning pågår, som grundar 

sig på att kraftproduktionsstrukturen blir allt mera likartad. 

Det av Ålands Kraftverksaktiebolag utnyttjade glappet mellan 

det svenska inköpspriset och försäljningspriset på finländsk 

nivå krymper fram till år 1982 och blir obetydligt från år 

1983. En annan omständighet, som i riket pressar ner försälj

~ingspriset är den där pågående sammanslagningen av små elverk 

till stora enheter, som köper kraft till priser i närheten av 

Imatran Voimas medelpris ca 11 p/kWh inklusive elskatt. På 

Åland finns inte denna möjlighet till storköp, men de likaså 

i riket pågående strävandena till regional kraftprisutjämning 

talar för att kraftpriset även på Åland bör närma sig Imatran 

Voimas medelpris. Kraftverkets bedömning är, att råkraftpriset 

inte borde få stiga mera än till ca 22 p/kWh år 1987, d.v.s. 

till en fördubbling av Imatran Voimas nuvarande medelpris. 

Investeringspriserna har antagits stiga med 8 % per år liksom 

driftkostnaderna. Den primära finansieringskällan är lån. 

Amorteringstiden har antagits till 8 år och räntan till 10 %. 
Enbart lånefinansiering leder dock snabbt till ett helt omöj

ligt finansieringsläge med amorteringar som överstiger bolagets 

avskrivningsutrymme redan från början av 1980-talet om inte 

kraftpriset väsentligt höjs, vilket inte är önskvärt. För att 

underlätta finansieringen och för att stärka bolagets stabi

litet före de ekonomiska svårigheterna efter år 1982 borde 

i.· 
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aktiekapitalet höjas med 1,8 milj.mk år 1978 och med 2,7 milj. 

mk år 1981. Med dessa aktiekapitalsförhöjningar kan dock inte 

problemet lösas utan endast framflyttas med något år. Det är 

därför nödvändigt att medel erhålles även i form av bidrag ur 

e.o. anslag. I de fortsatta beräkningarna har antagits att 

50 % av investeringarna i dieselkraftvärmeverk 1978 och gas

turbin 1981 kan erhållas som bidrag. 

Trots antagandena om nytt aktiekapital och bidrag ur e.o. 

anslag kan man konstatera, att ytterligare åtgärder måste 

vidtas år 1983, ty efter tillämpningen av nytt kraftinköps

kontrakt blir årskostnaderna redan större än intäkterna och 

bolaget går med förlust utan avskrivningar. För att undvika 

detta har kraftförsäljningspriset antagits stiga med ca JO % 
år 1983 för att därefter igen växa jämnt. Detta är inte en 

önskvärd utveckling och andra åtgärder bör noggrant utredas. 

En utveckling av medelkostnaderna och försäljningspriset ses 

i bilaga 3 och i bilaga 4 har kostnader och intäkter redovi

sats i tabellform. Tabellen visar, att de egna medlen (=av

skrivningarna) i medlet av 1980-talet inte räcker till amor

teringar på 8 års lån utan lånen måste fås på längre tid. 
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Som en sammanfattning av långtidsplanen kan anföras att 

kraftförsörjningen fram till år 1983 bygger helt på skillnaden 

mellan kraftpriserna i Sverige och Finland. År 1983 elimineras 

nästan hela denna prisskillnad, men behovet av transmissions

ledningar och reservkraft kvarstår oförändrat. Detta förhållan

de gör att kraftförsörjningen på Åland år 1983 kommer in i en 

allvarlig kostnadskris, som med lämpliga kraftfulla medel måste 

undvikas. De åtgärder som närmast står till buds är nytt aktie

kapital, bidrag ur e.o. anslag och prisjusteringar. 

Dieselalternativet ger möjlighet till spillvärmeåtervinning. 

Utredningar om fjärrvärme för centrala Mariehamn har pågått 

sedan år 1974 och under år 1977 har beslut fattats, att Marie

hamns stad, Ålands Landskapsstyrelse och Ålands Kraftverks-
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aktiebolag gemensamt bildar ett aktiebolag, Mariehamns Energi 

Ab, med uppgift att handha fjärrvärmeförsörjning i Mariehamn. 

Kraftverket har under hela utredningstiden medverkat aktivt 

och avsikten har varit att bättre än nu utnyttja de resurser 

i form av anläggningar, personal och kunnande som kraftverket 

i alla fall måste hålla sig med för upprätthållandet av en 

tillfredsställande reservberedskap. En av de främsta orsaker

na till kraftverkets intresse var möjligheten till kombi

nerad el- och värmeproduktion, som under senare tid blivit 

möjlig även i liten skala genom utveckling av tekniken för 

spillvärmeåtervinning från dieslar. 
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Mariehamns Energi Ab, som till stor del sköts av kraftverkets 

personal, inleder sin verksamhet genom att år 1977 bygga ca 

1,5 km fjärrvärmeledningar och ansluta 14 fastigheter till en 

tillfällig, flyttbar värmecentral. Anslutningseffekten är nu ca 

6 MW. Under år 1978 bör en ledning byggas från centrum till 

kraftverket och längs ledningen kan anslutningar om samman

lagt ca 4 MW göras. Då ledningen når kraftverket kan hela 

värmeproduktionen förläggas dit. Under åren mellan 1978 och 

1985 kan anslutningseffekten förväntas stiga från 10 MW till 

ca 20 MW. Ett dieselkraftvärmeverk med 8 MW värmeeffekt kan 

då utnyttjas väl och all spillvärme från toppkraftproduktio

nen beräknas kunna avsättas i fjärrvärmenätet eftersom värmens 

och elkraftens toppar infaller ungefär samtidigt. 

Dieselkraftvärmeverk ger bästa ekonomiska utbyte. 

Ett dieselkraftvärmeverk består av en konventionell diesel-

motor och generator samt en s.k. avgaspanna som från avgaser

nas värmeinnehåll överför energi till i pannan cirkulerande 

varmvatten. Avgasernas temperatur sjunker från 4J0°C till 

200°c och det erhållna varmvattnets temperatur kan varieras 
0 0 mellan 70 C och 120 C. Anläggningens effektivitet höjs ytter-

ligare genom att med hjälp av värmeväxlare även ta tillvara 

värmet från motorns kylvatten och smörjolja. 

I en konventionell dieselgeneratoranläggning fås ca 40 % av 

bränslets energimängd ut i form av elkraft. I ett dieselkraft

värmeverk fås ytterligare ca 40 % av bränslets energimängd 
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ut i form av varmvatten och verkningsgraden är sålunda hela 

80 %. Då dieselmotorn får tillräcklig storlek kan den dess

utom drivas med tung brännolja, som är betydligt billigare 

än lätt brännolja, som annars används. På Ålands Kraftverk 

finns redan förut lagerutrymme och apparatur för tung bränn

olja. Då två stycken av de befintliga gamla små dieslarna 

på kraftverket skrotas fås tillräckligt utrymme för ett 8 MW 

dieselkraftvärmeverk och någon särskild nybyggnad behöver 

inte uppföras för ändamålet. 

Anläggningar av ovan beskriven typ byggs av de inhemska till

verkarna Wärtsilä och Valmet. EKONO har tillsammans med 

Wärtsilä erhållit allmänna medel för utveckling av avgas

pannor för dieselkraftvärmeverk. Wärtsilä har utvecklat en 

avgaspanna med efterbrännare för ytterligare förhöjning av 

effektiviteten. 

EKONO har även inkopplats på detaljutredningarna i syfte att 

under sommaren 1978 installera ett dieselkraftvärmeverk i 

kraftverkets dieselhall. Den lämpligaste storleken har be

funnits vara 8 MW el och 8 MW värme samt möjlighet att senare 

höja värmeproduktionen ytterligare genom installation av 

efterbrännare. En sådan anläggning beräknas år 1978 kosta 

totalt ca 15.000.000 mk färdigt installerad. 

Enligt Ålands Kraftverksaktiebolags uppfattning, stödd av 

EKONO, vore det synnerligen fördelaktigt även för den inhemska 

industrin att en finländsk referensanläggning av detta slag 

skulle kunna byggas på Åland. Kombinerad el- och värmeproduk

tion också i små samhällen har genom den nya tekniken blivit 

möjlig och utvecklingen inom denna sektor förväntas under de 

närmaste åren bli livlig i hela Norden. Den pågående energi

debatten har belyst behovet av att så effektivt som möjligt 

utnyttja de allt knappare och dyrare bränsletillgångarna. 

Senare reservkraftsutbyggnad 

Såsom i den tidigare texten framskymtat och som framgår av 

bilaga 2 måste reservkraften ytterligare utbyggas i början 
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av 1980-talet och då blir den mest lämpade enheten en gas

turbin om 20 ••• 25 MW. Denna skall placeras på landsbygden 

emedan effektutmatningsmöjligheterna från Mariehamn inte 

räcker för en så stor enhet. På Tingsbacka transformator

station finns utrymme reserverat för en gasturbin och för 

dess transformator. 

Den nuvarande 30 MVA transformatorn har ingen reserv och om 

den havererar omöjliggörs överföringen från Sverige och 

kraften måste produceras på Åland, vilket förorsakar stora 

merkostnader om avbrottet blir långvarigt. Den nya trans

formatorn skulle förses med tre lindningar så, att den kan 

användas både för gasturbin och som reserv för den nu be

fintliga transformatorn. 

Reservberedskapen kunde redan nu förbättras genom att gas

turbinens transformator skulle anskaffas på förhand år 1978. 

Denna åtgärd skulle speciellt förbättra driftsäkerheten på 

landsbygden och i skärgården. En transformator dimensionerad 

för 25 MVA från Sverige-förbindelsen och 25 MVA från en gas

turbin beräknas kosta ca 880.000 mk. 

Sammanfattning. 

Prognoserna för kraftverkets utveckling tyder på att Ålands 

Kraftverksaktiebolags reservkraftsberedskap snabbt försämras 

och att en kontinuerlig kraftförsörjning inte utan utbyggnads

åtgärder kan garanteras efter år 1978. 

Beräkningar av utvecklingen under 1980-talet visar att den 

ekonomiskt fördelaktigaste metoden att förse Åland med reserv

kraft är att samordna reservkraftshållningen med egen produk

tion av effekttoppar och produktion av fjärrvärme. Med stöd 

23 

av fjärrvärmebeslut i Mariehamn och den senaste tekniska ut

vecklingen har kraftverket gått in för att anskaffa ett die

selkraftvärmeverk med 8 MW eleffekt och 8 MW värmeeffekt. An

läggningskostnaden beräknas till 15.000.000 mk år 1978, varav 

ca 10 % utgör tilläggskostnad för värmeproduktionsdelen. 

Tilläggskostnaden inbesparas med ränta genom fjärrvärmeförsälj-

,, 
I 
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ning och utöver detta beräknas alternativet inbespara ca 

2.000.000 mk under 1980-talet jämfört med andra reservkrafts

alternativ. 

Ålands Kraftverksaktiebolags ekonomi bygger till stor del 

på skillnaden mellan kraftinköp på svensk prisnivå och för

säljning på finländsk prisnivå. Skillnaden är ca 8 p/kWh, 

och baserar sig på ett 10 årigt kraftleveranskontrakt, som 

går ut år 1982. Prisskillnaden kan därefter bli obetydlig 

och om kraftpriserna på Åland skall hållas på samma nivå som 

i riket måste stödinsatser göras. Enligt kraftverkets beräk

ningar bör åtminstone 50 ~ av investeringarna i reservkrafts

anläggningar finansieras med statliga anslag för att bolaget 

skall ha en någorlunda stabil ekonomisk ställning och en 

skälig kraftprisnivå då 1980-talets kostnadskris inträder. 

Det erforderliga anslaget skulle sålunda för ett dieselkraft

värmeverk vara 7.500.000 mk och för transformatorn i Tings

backa 440.000 mk. 

På basen av ovanstående utredning anser landskapsstyrelsen 

att extraordinarie anslag bör beviljas landskapet för elkraft

försörjningen enligt följande: 

Anskaffning av dieselkraftvärmeverk 

Anskaffning av transformator 

7.500.000 mk 

440.000 mk 

Sammanlagt 7.940.000 mk 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen 

vördsamt föresiå 

"Till Ålandsdelegationen 

att Landstinget måtte ingå till 

Ålandsdelegationen med en sålydande 

framställning 

0 0 

fran Alands Landsting 

Ålands elkraftsförsörjning ••••••••••••••••••• 440.000 mark. 

Med hänvisning till ovanstående får Ålands Landsting vördsamt 

anhålla 
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att Ålandsdelegationen måtte bevilja 

landskapet Åland ett extraordinarie anslag 

om 7.940.000 mark att utgivas åt Ålands 

Kraftverksaktiebolag såsom bidrag för 

tryggandet av landskapets elkraftförsörj-

ning . 

Mariehamn, den 

Talman 

Vicetalman Vicetalman 

Bilagor: 1. Ackumulerade investeringar och deras finansiering 

2. Prognos över effektbehovet 

J. Utvecklingen av medelkostnaderna och försälj

ningspriset 

4. Beräknade kostnader och intäkter 

5. Långtidsplan för Ålands kraftverksaktiebolag 

1977-1992 

6. Ekonas kontrollberäkning av långtidsplanen." 

Mariehamn,den 21 november 1977. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

L a n t r å d 

Finanschef 

~ Jtz TL'l/ ~.A
A~x~Om 

.~e Barnberg 

1
1 I I
l 

I 1 I 
I 



1958 2 .• 5 - 0,5 = 2,0 - 0,1 = 1,9 o,6 
"'! -~ • ·~ ..-.. 

1959 4,6 - 2,0 = 2,6 - 0,2 = 2,4 0,7 

1960 4,7 - 2,3 = 2,4 - 0,4 = 2,0 o,8 

1961 4.,. 7 - 2,3 = 2,4 - 0,7 = 1,7 0 c , ~ 

1962 4,7 - 2,3 = 2,4 - 1 .. 0 = 1,.4 1,C 

1963 4,9 - 2,3 = 2,6 - 1,3 = 1,3 l, 0 

1064 5 .. 5 - 2,.3 = 
~· 

3,2 - 1,.6 . - 1,6 1, 1 

1965 5,8 - 2,3 = 3,5 - 2,0 = 1,5 1, 3 

1966 8_. l - 2,3 ·- 5,8 - 2,5 = 3,3 1,5 

1967 a , - 2,3 = 6,8 - 2,9 = 3,9 1,8 
.-', .L 

1968 9,9 - 2,3 = 7,6 - 3,3 = 4,3 ,2,0 

1969 10,2 - 2,3 = 7,9 - 3,7 = 4,2 2,3 

1970 12,8 - 2 .• 3 = 10,5 - 4,1 = 6,4 - .. 2, 7 

1971 17,1 - 2,3 = 14,8 - 4,0 = 10,8 '.·> 3,3 

1972 19_.9 - 2,3 = 17,6 - 4,1 = 13,5 4,4 

1973 39 .. 3 - 10,9 = 28,4 - 3,9 = 24,5 5 .. 7 

1974 40,2 - 10,9 = 29 .. 3 - '4,.7. = 24,6 7,7 

1975 1-J.2, 2 - 10,9 = 31,.3 - 5,1 = 26,2 : 0 0 ~ ;;; , 
1976 46,8 - 19,1 = 27 .• 7 - 6,7 = 21,0 10,5 
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LIKVIDITETSKALKYL 

Försäljningsintäkter 

./. Driftkostnader 

och räntor 

,.., d ., .t:,gna m~ e_,_ 

~!. Amo.rteringar 

./. Investeringar 

Finansieringsunder

skott (-)överskott (+) 

Kapitalintäkter 

Aktiekapital 

Lån 

Eo-anslag 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

13 .. 3 15,5 18,1 20,7 23,5 26,9 38,7 .43,6 48,7 54,3 61,1 

10,3 11,.8 14,.3 16_.o 18,1 21,9 36,0. 41,.0 47,0 53,1 60,~ 

3,0 3,7 3,8 4,7 5,4 5,0 2,7 2,6 1,7 1,2 0,9 

2,1 3,3 2,6 4,2 2.,2 3,7 3,7 4,3 4,6 5,0 4,9 
0 '_7 __ l 9, 3 ______ _c_9_,3 __ _g_,_9 __ 29 ,_2 _____ 1,J~ _ __5__,_0 ___ 1, 9__ -- _l,, 4 _J_~]' ___ 7J_,.__i 

+ 0,2 -15,7 + 0~9 - 1,2 -26,1 + 0,2 - 5,8 - 3,6 - 4,3 - 5,5 -75,4 

1,8 

6,4 
____ J__?_ 5 

15,7 

2,7 

1,2 12,3 - 5,8 3,6 4)3 5,5 40,3 
- 1 1 1 - - - : - - -:r,i::: 1 -- ----"" '---------------------------- ------------------- -- ---- ------ __ ____,.,/_L_,> __ 

1,2 26,1 - 5,8 3,6 4,3 5,5 75,4 

b::1 -f-'- ,,..., .__, 
I-' --~ pi ~ 
cq i 
Pl : CP 

',.L,-

..;:::- ' •,-

N 
w 
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Bil~ga 5 °2 3 7 
. · Sid nr ( ; ;dunta /1 

1 

1976-· 11-04 

Ll\NGTIDS PLAN FÖR !\LANDS hnA FTVERKSAF:'l'IEBOLAG 19 77-1 992. 
. -~-

Avsikterna med denna lång tidsplan är 

- att visa vilka uppgifter Ålands Kraftv erksakti e bolag s~ il l s 

inför, i en nära framtid. 

~ . att ge ett lösningsalternativ av många m5jli ga utan att 

detta innebär ett beslutsfattande. Beslut fattas vid aktuell 

tidpunkt med stöd av den då tillgängliga informa tionen. 

- att ge lcraftverkets · styrande organ underlag för u tforr::r: :i ngs n 

av en riktj_g . ekonomisk målsättning och prispol i t :Lk . 
. : 
. : 

att ge kraftverkets kreditgivare upplysningar om hur kraf t -· 

verket på lång sikt gestaltar sig som låntagare. 

att ge politiker och samhällsor gan uppl ysning om vilka å t-· 

gärder som kan bli. n~dvändiga för att - ~arantera en riktig 

kraftprisnivå med beakt ande av Ålands ~pe ciell a l~ge ur 

· energiförsörjnings s ynpunkt. 

'rbruknings- Som underlag för frc.rnt idsbedömningarno. har två gr änsproz;no .scr 

ognos er för kraftbehovet ber 2:1mats och framställts grafj_skt i bil c.:.ca 1. 

l·art~ 

·Skaffn ing 

Den högre prognos en, 3 0m i fortsättningen kallas alte r nativ 1, 

har en till vä.."'{t om c .. a 12 % de första åren och c:a 8 % senare. 

Den l~gre prognosen, a lternativ 2, har i början en ökn in~ om 
~7 ,..( • • d l ca fe per ar, som s enar e gar ne til (! " l t o,' a. . /0. 

Energiförbrukningsprognoser är speciellt osäkra på Äl and, 6ä r 

inverkan av yttre fak t orE:!r kan ä.ndr0. s amhä llets lJ_-'i.:; ve ckl ir. ; 

radikalt. Det är dock s annolik t att den verkli ga utvecklin : cn 

kom"1 ° r ~tt l~a~ a J!a"g·on s~ c r· ~ m1°ll~ n d~ 'o ~ Cl1 " ·slKics·e ~ ~ d e ~ : tn~ -·"" "-' · ~- J-oG .. -, • ·· \,..,, J v 11c c. ,_ .<:.:: '-' q . ~ ·J • - - · -· ~ .. .. 

nat:Lv:en. De s en ast e sta tisU_sl<:a ölrn j_n gs t a len Li gge r n ~~.-, -· ~:: E: ::-'c~ 

alte rrw t i v 1 än c-,lternat. i v 2. 
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reservkraft, att den helt kan ersätta avbrott på fjtirrför

bindelsen. Då fjärrförbindelserna senare blir flere skall 

re~ervkraften kunna ersätta ett avbrott på den största fjtirr

förbindelselänken. 

Reservkraften Jean utformas så, att den samtidigt medverk2.r 

till en mera ekonomisk kraftansl{affning vid normala förhc'i11-

anden och så att produktionsl{ostnaderna vid avbrott hålles 

inom rimliga gränser. De alternativ, som står tilJ. buds är 

gasturbiner och dieslar och i dieselfallet skulle ekonomin 

ytterligare förbättras om det skulle finnas ett fjtirrvärmsn~t 

som betalande avnämare av spillv~rme. Det befintliga ångkraft

verket inräknas j_ reserven även om dess starttid är se:".t lång 

att det inte kan utnyttjas under första avbrottsdygnet. Då 

en ny fjärrförbiridelse anskaffats kan ångkraftverket nedläggas. 

En lösningsciodell, som närmare undersökts är att en 20 W:! ge.s-

turbi!1 anskaffas först och placeras i Tingsbacka. Denna antas 

ha· en sådan blocktransformator att den ka.n användas för trans

forffiering av fjärrmatningen från 70 till 45 kV. Då reserv

behovet ytterligare ölca t anskaffas en 8 MW tungolj edri ven 

diesel, som placeras i kraftverkets dieselhall, där två gamla 

maskiner nedmonteras. 

Den andra undersökta lösningsmodellen är omvänd 

anslrn,ff as först och gasturbinen senare. 

. sa, att dj_ese ln 

Den tredje lösningsmodellen förutsätter att ett f j1:i.rrvärmenät 

existerar och den i.nnetiär att en 8 MW dj_esel med avg2 . .spc:.cnna 

och ky1vattcnv.J.rmcväxlare anskaffas först och en 20 r.:w ga .. s

turbi.n senare. 

De utbyggnadstidpw-1kter som i de olika tillväxt<~ltcrnativer~ 

kan bli aktuella framgår av bilagorna 2 ... 5. På gru~d 2v att 

förbrukningen då denna pla.n göres växer enJ jgt c:1.l tern2ti v l 

och emedan ett beslut om ett första aggregat dtirför m~s~c 

fattas snarsst möjligt hnr detta ag;rcgats f~rdi~s~ '1~~6~ ~ 

båda alternativen förlagts till år 1978. 
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De jämförande beräkningarna har gjorts på 1976 års l'.::ostr•ilds-

ni vå baserande sig på gällande bränslepriser, kraftar.:.slG1 f fnings

taxor, erhållna offerter från maskinleverantörer och erf2ren

hetsmässiga övriga driftkostnader. Beräkningarna av nuv2,rden 

för framtida investeringar och driftkostnader har gjorts ut

gående från 9 % rä11teni vå oci: r.:-::;rl beal<:tande av per:Lock.n l=J77 .. 

1992. 

Beräknings1~esul taten är i sammandrag: 
Reserv-

Investeringarnas Toppkapn. kraftens 

nuvärde nuvärde nuvärde 
. ar kmk kmk kmk 

Alternativ 1 

Gasturbin 1978 12625 

Diesel 1985 _5_2?5 

Diesel 1978 10100 

Gasturbin 1981 _271+9 

Diesel+Fj.v. 1978 11110 

Gasturbin 1981 _21,~-2 

AlternaUv 2 

Gasturbin 1978 

Diesel 10100 

Gasturbin ___ 2213 ______ L29-ll_ ______ EL21l ____ ~L?_LL2 .. .. 
Diesel+Fj.v. 1978 1) 110 

Gasturbin --=5_8_1=3 ____ )_§_2~2 _______ J.Q:g$_. ___ 2~·22_ 
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Investeringstidpunkterna har valts enligt effektbehovet och 

investeringsbeloppen enligt prisnivån år 1976. Investeringarnas 

nuvärden har berä.k.nats genom att diskontera investeringc:~rna 

från de 2.ktuella tidpunkterna till den 31 december 1976. På 

detta sätt blir investeringar från olika tidpunkter jämförbara. 

De reservmaskiner som redan finns på kraftverket och de so~ 

SJ{all nyanskaffas kan, förutom som reserv, även användas för 

egen produktion av belastningstoppar. Därigenom Jean inbesparing

ar i de totala energiansl<.affningskostnaderna gör2s. Olika maskin·

typer ger olika stora inbesparingar. En diesel ger mera in

besparingar än en gasturbin och om dieseln dessutom kan produ

cera värme, som kan säljas till ett fjärrvärmenät blir in

besparingarna ännu stö:cre. För var,je planerings.:lr fram till 

1992 har dessa inbesparingar beräknats för olika mas1<.ina1 ter-., 

nativ med nuvarande kostnadsnivå. Dessa inbesparingar har 

sedan, på sa~na sätt som investeringarna, diskonterats tjll 

den 31 december 1976 och sarnmanrälmats under rubrilcen "topp-· 

kapningens nuvärde". 

Skillnaden mellan investeringarnas _nuvärde och jnbespari11sarna 

i form av 11 toppkapningens nmrärde" är det belopp som ta.lar om 

hur stor kostnaden för reservkraften är under perioden 1977 .. 
1992 uttryckt i nuvärde den 31 december 1976. 

Man kan av beräkningarna dra slutsatsen, att en förlä;gnins 

av gasturbinen tidigare än dieseln ger en något billigare 

reservkraftskostnad om f j ärrvti.rmc i.n te beaktaf:.. Om därer:,ot 

fjärrvärme beaktas, sj1..i_r1ker reservkraftens kostr:2d bet:ycllit;t 

om dieseln f~rses med spillvärmeåtervinning. 

I alternativ 2 (lägre tillväxt) är beri~1ingsresultaten inte 

helt j~mförbara, emedan det fallet där gasturbin anskaff2s 

år 1978 kräver en diesel ganska snart efter planeringspcrj~dens 

slut. Kostn2derna för denna djesel syns inte i kaJ~:yle:r:. 

med Vattenfall gäller till är besr~nsat till c~t 

uttag om maximalt 18 MW. I tillväxtalternativ 1 översti~e~ 

den optirn;_lJ 2c från Vattenfall ut tasna eff'ekten rocJ<-:.'.l J 979 
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gränsen 18 MW och därefter måste antingen tilläBgskraft av

talas eller topparna kapas kraftigare än nu. Med beaktanöe 

av kraftprispolitikens utv~ckling i Sverie:;e just nu kan n:an 

anta att tilläggskraften blir betydligt dyrare än nu kontrak

ter a.d kraft. Om priset blir såd8-nt att det blir mest fördel

aktii;t 0.tt själ va kapa topparna tmda ned till 18 M\! kom1riE:::-' 

lösningen med dj_esel 1978 i en helt annan dager. Sldlln,::,öcn 

till dj_eselns fördel jämfört med gasturbin är i denna si tur~

tion ca 3.000 kmk i nuv&rde. 

Det andra riskfallet inträffar om fjärrförbindelsen blir ut

satt för ett långvarigt avbrott under hög belastning. För att 

belysa detta har ett avbrott under en månad i decer,1ber 1980 

granslcats. I en sådan situation s1':ulle energianske:~:Cfnj_ngsn 

bl:l ca 1200 kml{ billigare räknat i nuvärde med dieseln <:en-

skaffad som första rnas1dn j ärnfört med att ha an ska f'::c;.t g2.s-

turbin. 

Med stöd av att ber2v.n:Lngarna visar nästc-w 1-l_kartade kostn2_d<::r 

för reservkraften oberoende av i vilken ordningsföljd diesel 

och gasturbin väljes och emedan riskanalyserna ger klara för

delar för die~eln som första maskin har den forts~tta lång-

tidsplaneringen baserats på att en 8 ~n~ diesel anskaffas 

och en gasturbin i alternativ 1 år 1981 och i alternativ 2 

år 1987. Kraftverket bör medverka till att ett fjKrrvir~en[t 

fås till stånd. Dette skulle i betydande grad s~nka reserv-

kraftens kostnader. · 

Ar 1982 måste ett nytt k1'aftlevera.nsavtal tecknas med 'lat ten-~ -

fall. I denna långtid~plan har antagits att det nya kontr~k~et 

leder till en förhöjning av kraftinköpspriset med 20 ;,~ fri:.n .,! 

år 1983. 

Stamlinjen~tet skall förstärkas och byggas ut i erford0rlis 

takt. M~let är att fortlöpcndc tillhandahtlla en ~vtrot~~~~i 

tillvlixtaltcrnativen 

en15_;t töljandc: 



Norrböle station och anslutning 

SU!ld station och anslutning 

Ny transforr;iator 10 MVA 

till Godby station 
Västerni:is stc::.tion och ansl1:..tntrc; 

Ny ingengsk2l..,el till M2Tieh;::.mn 

Ringmatningsanslutning till Norrböle 

Ny transformetor 5 MVA till Hellesby 

Linjen Tingsbacka-Norrböle förstärkes 

Linjen Tingsbacka-Mariehamn 

förbereds för fördubbling 

Linjen Tingsbacka-Godby förstärkes 

Alt 1 

1978 
1981 

1982 
1983 
1984 
1985 
1985 
1986 

'6 42 
Alt 2 

1978 

1988 

Ny fj~rrförbindelse skall i alternativ 1 anskaffas år 1987. 
I alternativ 2 faller denna investering bortom år 1992. I 

denna pl<:tn har ännu inte utretts i vilken riktning en ny 

fjärrförbindelse borde byggas. 

I strävandena att öl-ca nätets driftsäl<-erhet_, minska avbrotts--

tidernas längd och mj_nska den mär1sklj_ga arbetsins2-tsenJ som 

hela tiden stiger i pris, utgör det nuvarande mät- och m2növer

systemet en begränsande faktor. Kraftverkets nuvs.rande system 

var då det byggdes ett av de första i sitt slag och endel 

barnsjukdomar finns ännu kvar. Under innevarande 2.rtionöe ha.r 

en ny generation mät- och manöversystem konstruerats, d~r 

datorteknikens snabba utvecklj_ng utnyttjats. Kraftverkets 

kontrollrum är redan oändamålsenligt uppbysgt och d~ en ny 

fjärrstyrd gasturbin, en ny diesel och tre nya elstationer 

skall t.:,s i drift inom en överskådlig tid blj_r kon trol1 n1c.1ct 

dessutom alldeles för litet. 

I ett nytt mät- och manöversystem bör en mer~ utvcckl~d 

automatisk driftuppbyggnad fC5rlägga.s till statJ.onerna n~ec~ 

utskrifter av händelserna i 1rnntro1Jrummet. Systeriet N.~1· '..:t-

f orrnas 

ning i anslutning till kontrollrurr;met. t·F::ijlis;he~.ei~ tj_11 fj T·· 

arbeten2 och förkortCl avbrottstiderna. övervalz;;jr:~cT1 och 
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styrningen av den egna produl<:tionen bör autorn2U seras så i<in&~t . 
att i11satta maskiner skulle effektregleras och. i ett ser1are 

skede även förses med automatisk in- och urkoppling. 

Då. nuvarande kontrollrum blir omöjligt att utveckla vidare, 

måste ett helt nytt bygcas redan av det skälet att in~cnting 
av det nuvarande kontrollrummet kan rivas förrän ett nytt sys

tem tagits i drift. Utrymmen för kontrollrum finns inte i nuva

rande kraftverksbyggnad. varför en ny byggnad oåste uppföras. 

Kraven p~ denna byggnad har inte i detta skede bestämts, men 

här har aritagits att den skulle ha något över 1060 m
2 

vånings

yta och vara beltigen i sydöstra hörnet av den nuvarande lcraf~
verkstomten. Huset borde kunna tas i användning omkring år 1981. 

En fullständig tabell över investeringarna fram till år 1987 
h~r gjorts i bilaga 6 enligt 1976 ärs kostnadsnivå. Till de 

angivna investeringsobjekten kommer 0,2 ... 0,4 Mmk per år 

i diverse kompletteringar och ersättningar &v bef intli~a 
anläggningdelar. Vid· de fortsatta ekonomiska beräkningarna 

har investeringarna inflationskorrigerats med 8 % per år. 

För att få en realistisk bild av kraftverkets ekonomiska 

utveckling har driftkostnaderna beräknats öka med en in

flationstakt om 8 % per år. De rörliga kostnaderna, som 

tjll största delen ffi~~svaras av kontraktsbunden enersi~n

sk:2.ffning, kommer d,0_ s.tt öka med 6 ?S per år r.?:kn&.t p2.c en-

hetspriset, emedan kontrakten har en dämp2nde indexbin~nin;. 

De rö:cliga kostna.dernc-.s 0.bsoluta belopp ökc.r na.turlit;V-.ris 

dessuto~ i takt med förbrukningsökningen. De fasta drift-

kostn&dc~rnc:, som rr,estadels utgöres av löner och tjänster 

är i princip oberoende e._v förbru1<:njngsök:nin;en, men de 

antas dock på grund av reallöneöknJng och förcta~cts voly~

ökning stiga med L~ % per ar. D2.rti1J komm~r den v2.lC.c.. in-

fla t:l onen om 8 ·
1
'0 ner år. Kr.:;ftverkets net ~;oor:i ftlrnstn ~~c~e"!." 

. . 

Marie~2~~, me~ detta h&r inte bE~k~~ts i d€SS~ ce 
- ..,."" ' ~~ -.. -. 

n---•~ ,_,..,_ • 

På intäktssid<:rn har en mindre pce::t beaktc.ts som resultc:-:.t 

av olika tjänster åt utomstående. 
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resultat och kostnaderna är helt btmdno. av kraftbehovets utveckling 

finansiering kraven på en god elkv&litet. M211 kan påverka dem endas·t 

genom riktiga utbyggnadsbeslut vid rätta tidpunkter. Rän 
och amorteringar på gamla lån äY' ännu mera bundna till n 

d _,. I 1° t-'d l ' ·· ' , varan e lage. en angvi sp_an som aenna ar ae nelt lås 

Företagets ekonomiska ställning kommer att bestämmas av 

samspelet mellan 

kraftförsäljningens p:risni vå 

- avskrivningskrav 

-· räntor och amor'ceringstider på nya lån 

- nytt aktiekapital 

- extraordinarie anslag. 

Kraftprisnivån bör vara föremål för den primira 

målsättningen. Priset bör enligt redan vedcrt2gna up~

fattnincar hållas hö~st på samma nivå som i riket. Utgång 

punkten är nuvarande prisnivå., som ligger ca 10 ~0 över 

svarande prisnivå i riket. Med den antagnc:t j_nflationen 
' mer inköpspriset fr·ån Vattenfall samt de egna produktj.ons-

kostnadern.e. att stiga från 7J3 p/kWll till 15,9 p/kWh. Man 

kan anta Ltt Imatran Voima har en strävan 

het till prisutjämning mot Vattenfall och d2i.rigenom borde 

prisni vå.n i Finland åtminstone relativt sett n;~rma sig den 

svenska. För att klara målet att hålla samma prisnivå som 

ent2s för riket, finner kraftverket sålunda, att marginale~ 

i p/kWh mells.n de rörliga kostnaderna och f'örs~Hjningspri.s 

bör s2.nkas eller hållas konstant. Enligt c:.l t. l 3.r mc:.:rgi

no.len te.lag 8 p/kWh med ett försäljnir:.gspris cm 15, 5 p/ldlh 

och år 1987 öå de rörliga 1costnc.dera ö.r 15, 9 p/~~·n1 xunde 

förs::tlcinjr:ig::;priset tillåtas uppgå_ tj_ll 22 p/kW'n, Enligt 

.alt. 2 sku11e förs2ljnj_nt;sp:ci set stigc.. till 23., 2 p/}:Wb. 

rcr·1·eo' s::o11'1"1·'c0 1 \~:vc(\kl-inc.' ~\T o'"' r;.:.,~11,-:.::: 1-r->c:t··1·1;c;c1r'J.-0 il;:c· so:1 i 2,1t. !: - ._ ~•-1 • .L o....., \.. '-' J '-...· ....,..~- ..I-"'-.::._) 1,._.o, ~ • ;.J,.,_ ...L..J...0...__ ..t\..V~ J ~ .-<.. • ..,- - .....-... ~ ~• 

premis:::_;er. 
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Avskrivningarna bör i första hand dimensioneras så. att 

bolagets bokföringsvärde står i ett betryggande förh~llande 

till dess realvärde men det är även ur kreditvärdighets

synpudct viktigt att a vskri vningc1rna 1'örr:·:fi.r se ti llräcld i f;a 

medel ::'er amorteringar på lån i en tillfrcds~3tällar1de tc:kt 

samt tidvis ge tillskott till finansieringen av nya &nlKg~

ningar. Avslcrivningskr0vet har i alt. 1 ställts på 10 ... 15 

% av anltiggningstillgångarnas restvärde medan alt. 2 ut

visar något lägre avskrivningar. 

Nya lån måste upptas i en av finansieringsbehovet bestämd 

utsträckning. Penningmarknaden är synnerlicen stram och med 

långa krediter avses numera lån på 5 ... 10 år. 1\raftve:cket 

uppställer som mål att kunna sköta sina amorteringar på i 

medel tal 8 år. Hän ten:L vån för nya H~n an tas bli 10 c;{;. 

För att bolagets egna kapital relativt sett inte helt skall 

förlora sin betydelse bör nytt aktiekapital tillföras bo

laget då behovet är ·mest trängande. För att undvika en om

fördelning av ägarinflytandet har redan införandet av 

"B-aktier" diskuterats. Möjligheterna bör utredas vidare. 

Aktiekapitalet bör tredubblas genom 1J8 Mmk insats år 1972 
(i båda alternativen) och ytterligare fördubblaE år 1981 

(alt. 1) genom en insats av 2,7 Mmk. Denna ~ycmission har 

i alt. 2 framflyttats till år 1987. 

De extraordinarie anslagen, d.v.s. statliga bidrag pl srund 

av Ålands speciella läge, kommer att få en balanser&nde 

j.nverkan i strävandena att uppnå de antagna ekonorni::.:ka 

målen. En tillfredsställande balans kan åstadko~mas ~enom 

att extraordinarie anslag erhålles till 50 % av diesel-, 

gasturbin- och fjärrförbindelseinvcsteri~garna. U~an dss~a 

anslag måste antingen prisnivån höjas eller m~ste man till-

gripa orealistiskt höga förväntninc;2.r c ' ang.a.enoc 

billic& lån som ofelaktigt leder bolaget in p~ o~ver~G~l!G3 

finansiella svårigheter. 
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I bilagorna·7 och 8 har det målsatta kraftförsäljnings

priset skisserats samt visats hur prjset fördelar sig på 

rörliga kostnader, fasta kostnader, räntor och avskriv

ningar i de två alternativen. De rörliga kostnaderna 

bestäms av den an tagn2. infla ti onstakten och marc;irn: len 

till försäljningspriset har kunnat krympas med hjälp av 

skaleffekten (volymens tlllvtixt), nytt aktiekapital och 

extraordinarie anslag. 

I bilagorna 9 och 10 visas en likviditetskalkyl fram till 

år 1987 där både driftkostnader och investeringar är in

flationsjusterade. De egna medlen motsvarar avskrivningarna 

och är av samma storleksordning som amorteringarna på 

gamla och nya lån. Likviditctsunderskotten täckes med nytt 

aktiekapital, långfristiga lån och extraordinarie anslag. 

Ålands Kraftverksaktiebolag står åter inför stora inves

teringsbes lut för att säkra den åländska l<:raftförsc:irjnjngen. 

De lösningsmodeller som givits i denna långtidsplan k&n 

ersättas med andra, men kvar står alltid det faktum att 

stora investeringar cJC'lste göras under de närmas te åren 

för att uppnå det tekniskt och samhällsekonomiskt betingade 

målet att elkvalitete~ på Åland skall vara på en nivå som 

är allmänt vedertagen i öv~iga Finlånd .. 

Kraft verkets viktig2~; te samhällsekonomi ska mål är att hål le::_ 

samma kraftprisnivå som i övriga Finland och tol~gets före-

tagsekonomiska mäl ~r att uppehålla god tikvid1tet, som i 

sin tur skall bygga på penninginr~ttningars och andra 

kreditgivarGs f5rtroende för bolagets ekonomiska stabilitet. 

För att uppnå detta i en situation d~r kraftpriserna i riket 

verk.sa.ktj ebolag kunna påräknc:. ansl2.g för elf<'.:ir;:;örjninf,en 
~ Q l ' . 1 1 f' • 1 ] • • . • • ·-me a A anas spec1e~ a geograLlSLa age som mot1ver1nb. 
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1 • Inlecl2.nde arbeten på 

Norrböle st21.tj_onen 0,111 

2. Färdigställande av 

Norrböle stat:i.onen 0,76 

3. 8 r~·1\iJ diesel 12,00 

4. 1'Iyt t hus 1,70 

5. Nytt ma.ni5versystem 3,00 

6. Ny station i .Sund 1, 64-

7. 20 l"/iW e:~asturb:Ln 15,00 

8. Ny transform2.tor i God.by 0,38 

9. Ny stc:.tj_on i Västernäs 

inkl. luftlinje 1, J.~o 

10. KabeJ.förbindelse till 

Västerr1äs ls20 

11. Ny Jn tags k:abe 1 till 

Mari.cho.mn 
0, r(O 

12. Ringmatning till 

Norx'böle stationen 0, 10 

13. Ny trar1sforrn2.tor i 

Hellesby 0,23 

J.l+. Förstä.:ckn:Lng av linjen 

rJ.'jngs b2cl;:a .. Norr'böle 0,36 

15. Förl::;e:ced els e för fördubbling 

O'l 1:LnJ en 'J:i ngs ~o a c.l.:a .... 1,:aJ~ j~ e hc.L111 0,05 

16. 

17 < 

Linjebyte 
. linjen p2.. 

Tingsbacka-Godby 

Ny f j E~rrf örb:~ndc J.:o;e 

t1J:_1pt2~g}_ts 

1981. .. 84 
) a f'"" 07 -/~)~ l1 t' a () 

0,2 

0,3 
0 }_1 

·' r 

0,11 

)0.00 

• 1 • I. rrn .._J <:H" 

Il I n 

Il I 1! 

1976-11-0·+ 
Bilaga 6 

Alt 1 Alt 2 

1977 197'7 

·1070 -:; 0 1978 

1978 19r1C -- I o 

1000 :;;U , 1980 

1981 1981 

1981 1986 

19B1 1987 

1982 

1983 

1983 

i98lt 

108;:; 
:; -

1985 

1986 

1986 

1sizn 
J cS-''1 
. ,;;~> ( 

252 
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LIKVID:~c~'7:T'Sl{1'\T..:T\\L. al ternati ~v 1: milj .mk. 
Vl 

1977 JCJ78 2079 1980 1981 1982 1983 1982.f io85 1986 ia87 

Försäljnings intäkter 13,3 15 .. 5 17 ·' 7 20,2 23,0 26 .• 3 30,7 34,9 39,2 lJ.4, 1 1+9' 7 

I D~•rtir0 c~nadar • ,. _,~ ... L :~ 'J r... i..-> v . t. ·· t:, 

och J:'.;i.n ter 10,5 11,8 13.9 15,7 ;cs,o 21,7 27,2_____]2,1· 36,4 40,9 1+6,4 

Er;na medel I"\ 0 c. .,.f! \..) 3,7 3,8 4,5 5,0 4,6 2,8 2,,8 2,8 3,2 3,3 

I ~•mc"·~"-p~jnO"ar " • j-'~ ; _.I.i... V..,.,.. J.. -..l Q 2,1 3,3 2,6 4,2 2,1 3,7 3,7 4,4 4,6 4 0 ,:;;; 4,6 
0.7 1 s ri 0 7, 2,.6 2 9 .. 3 _____ )__,._1 ___ 5_ .• _._0 __ ~ _ __l,._9 __ L-1:~-~--1 .. 7 71.4 ..J... ,. ... _., r::.... . ,/ '-/

/ Tn ','0 '·~ t r..,,.,-i D tl'',.... 
" & J...i.). j "''~-' .._,.J_ -- uc. ....... 

/ ... :::. 

Finansieringsunderskott 14,8 +0,9 1, 1+ 26,.4 0,2 5,9 3,5 3,2 3 '1 -' Lr 72,7 

}Ca pi t2.J. ·1 n tE-~kter 

/·i~c·G ~L c: >~e.ri it a. l 1, 8 - - 2,7 
u:m, 6,o - 1 ll ....... • . . 2 h .L - '0 0,2 5,9 3,5 3,2 3' )+ 37,6 
Eo-ans1ag 7 ,• 0 - - 11_,1 - - - - - :;25 .. 1 

11+ J 8 - 1, J.,;, 26,4 0,2 5,9 3,5 3~2 3 il 72,7 f ' 

tJj i-' 

!-'· \D 
!--' ~ 

"' P.1 G\ Q 
c-:; ! ~ p) f~ 

>--' l,'J 

\D ! Q 
(, 

c 



LIKVIDI'l'ETSK/\LKYL, alternativ 2, mil.j .mk. 

F.. ··~ j . . t••1 t orsa~ n1ngs1n a( er 

./. Driftkostnader 

och riintor 

Egna medel 

,/. Amorteringar 

./. Investeringar 

Finansieringsunderskott 

Kapitalintäkter 

Aktiekapital 

Lån 

Eo-a.nsla.g 

x91i ___ tSL7-8_-1912 1220 19s1 i9e~ ____ J,9_s3~19s4 1985 1986 19B1 

11, 5 12,8 14,2 15,6 17,1 

9,4 10 ,,_? ___ J)_.._} ___ _J_g_,, 6 14,1 

2,1 2,6 2,5 3,0 3,0 

2,1 3 h 2 8 11 5 , , 1 r, 2,8 
' 

18,8 21, 4 23,5 25,4 27,5 2917 

16.0 19,7 21,6 23,8 26,~2-~'.]~ 

2,8 

),4 

1, 7 

3,5 
1, 9 

3,7 

1, 6 

3,8 
1,,.3 
lj.' 0 

0,7 
j,7 

__Q_z__7 15,2 0,3 2,6 4,9 0,5 0,5 0,7 0,8 2,) )Cl,0 

0,7 16,0 0,6 4,1 4,7 1 J 1 2,3 2,5 3,0 5,0 39,0 

- 1, 8 - - - - - - - - 2,7 
0,7 7,2 o,6 4,1 4,7 1, 1 2,3 2,5 3,0 5,0 18_. 7 

- 7 0 - - - - - - - - 1716 --
0,7 16,0 0,6 l+ J 1 4,7 1 J 1 2,3 2,5 3 r, . 

1 V 5,0 39_,o 

V"t 

lr"i4 

ll"IJ-'l 
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Fördelning (8) 
(5) ·Ålands Kraftverksaktiebolag 
(4) E.ark. /EK/TAR/JVP 

Alånds Kraftverksaktiebolag, EK-71139-01 
Kontrollberäkning av långtidsplanen 
för Ålands K,raftverksakt~ebolag .1977-1992 

1. Utgångsläge 

Ålands Kraftverksaktiebolag har gjort en långtidsplan för 
sin elförsöjrningsverksamhet under åren 1977-1992. I detta 
utlåtande har granskats de delar av planen, som berör de 
olika spets- och rescrvkraftalternativen. EKONO har granskat 
dessa beräkningar och framför som sin åsikt följande: 

Ålands Kraftverksaktiebolag köper huvudde.len av den erforderliga 
elenergin av Vattenfall i Sverige, och detta sakHige har 
antagits gälla även i fran1tiden. För reserkraftproduktionen 
har anläggningen 11 MW gasturbinkraft och lf,5 N.\'1 dieselkraft 
till förfogande, Dessa aggregat används även för produktionen 
av elenergins spetsbelastningar. Dessutorn finns 8 11W ång
turbinkraft till förfogande, men.dess igångkörande tar 
över ett dygn. 

2. Principen för räntabilitätsberäkningarna 

Syftet med energifBrsörjningsutredningarnas räntabilitäts
beräkninBar är vanligen att finna det energianskaffnings
alternativ, som p& lång sikt medför de lägsta energi
kostnaderna. På Åland kan man dock ick2. enbart basera 
energiförsörjniugen på den affärsekonomiska räntahilit2ten 
p~ grund av områdets geografiska läge. För att uppn~ till
fredsställande säkerhet i elenergifBrsörjningen, m~ste 
Aland förfoga över reservkraft, som kan produceras på platsen 
och som kan ersätta ett avbrott: på den största fjärr-· 
förbindelselänken. Sålunda måste energiförsörjnings
utre<lningens räntabilitätskriterium vara att finna det 
al ternati·v • som medför de minsta reservkr<.d0 tkos tnad,:r_na. 
De olika alternativen skiljer sig från varandra dels i 
avseende på inves te:rir,gsbehovet oc.h dels i möj I igheterna 
till besparinga-:r· i samband med ::;petsbelastningsprorJuktionen. 
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alternativ 

4. Beräkningsmetod 

Följande investeringsalternativ har behandlats i beräkningarna: 

. i. 19J8 anskaffas ett enbart elkraft producerande dieselaggregat 
(6 .•. 10 MW) och 1981 anskuf.:a.:: en 25 NW gasturbin 

2. 1978 anskaffas en 25 MW gasturbin och 1985 anskaffas ett 
enbart elkraft producerande dieselaggregat (6 ••• 10 11W) 

3. 1978 anskaffas ett både elkraft och fjärrvärme producerande 
diesel2ggregat (6 ... 10 HW) och 1981 anskaffas en 25 HW gas
turbin 

4. 1978 anskaffas en 25 MW gasturbin och 1985 anskaffas ett 
både elkraft och vännekraf t producerande dieselaggregat 
(6 ••• 10 HW)_ 

De olika beräkningsalternativen uppfyller det ovan ställda 
kravet på reservkraft. 

Elkraftens spetsbelastningar har i beräkningarna optimerats 
enligt följande: 

med nya, enbart elkraft producerande dieselaggregat produceras 
35 % av den nödvändiga spetsbelastningen 
fc5r en ny gasturbin är optimet 30 % 
för dieselaggregat, som producerar både elkraft och värme, 
bar optimet varit 45 % 

Vid granskningen av de i punkt 3 beskrivna alternativen 
hi:5r beaktas, att alternativ 2 och 3 från 1986 framåt samman
faller~ Detta gäller även för alternativen 3 och 4. 

Beräkningarna har utförts med en fast prisnivå (senare delen 
av 1976). Endast Vattenfalls priser har beräknats stiga 
med 20 % enligt det nya avtalet från och med år 1983. 

I de olika granskningsalternativen har beräknats de 
besparingar i elanskaffningen, som kan uppnås genom 
utjämniug av spetsbelastningarna. Dessa alternativ h::;r 
diskonterats med 9 % ränta till granskningsäret (1976), 
varigenom besparingarnas nuvarande värde teräknats. 

Försä.ljr1ingspriset för vännee11ergir1, som procJucerafl 
i det bade elkraft och värme producerande dieselaggregatet, 
har beräknats till 36, - mk/HWh, då väru"len säljes till 
Mariehamns Energi Ab, Detta pris är detsamma som EKONO 
använt i motsvarande beräkningar. Inkomsterna fr<ln 
värmeförsäljningen har lagts till elanskaffningens besparingar. 
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Investeringskostnaderna har diskonterats till gransknings-· 
året (19.762_. Priset för reservkraft: i de olika alternativen 
erhålls som skillnad mellan investeringskostnadernas och 
elanskaffningsbesparingarnas nuvärden. 

Resultatet är följande: 

Alternativ 

Utan fjärrvärme 
- 8 MW dieselaggregat 1978, 

25 MW gasturbin 1981 
25 MW gasturbin 1978, 
8 MW dieselaggregat 1985 

Med fjärrvärme 
- 8 MW dieselaggregat 1978, 

25 MW gasturbin 1981 
- 25 MW gasturbin 1981, 

8 11W dieselaggregat 1985 

Reservkraftkostnad 
1000 mk 

6420 

6453 

5298 

6479 

Jämförelsevärde 

121 

122 

100 

122 

Jämförelsevärdet har beräknats så, att den lägsta reserJkraft
kostnaden har satts till 100, och de övriga värdena över 100 
i proportion till kostnaderna. 

I detta utlåtande har granskats Ålands Kraftverksaktiebolags 
energianskaffningsalternativ på lång sikt. Granskningen har 
utgått från Ålands Kraftverksaktiebolags långtidsplan 
för 1977 •.. 1992. 

På grund av .ålcinds speciella läge måste investeringar göras 
i en ansenlig reservkraft, som står till förfogande vid ett 
eventuellt inträffande avbrott i eldistributionen från 
Sverige. På grund av detta blir kriteriet för val av 
investeringsalternativ minsta möjliga reservkr2ftkostnad. 

Den anskaffade reservkraftkapasiteten kan utnyttjas genom 
att bolaget själv producerar spetshelastningarna. I de 
alternativ, där el- oc:h fjärrvärmeproduktionen ha.r kombinerats, 
har den erhållna fjärrväTrneenergin krediterats med priset 
på motsvarande: vattenpannenergi. 
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EKONO har icke granskat elanskaffningens optimering, då 
en dylik granskning skulle förutsätta tillgång till 
omfattande energiekonomiska beräkningar baserade på 
elbehovets timvariationsvärden. Det finns dock inget 
skäl att misstänka, att optimeringens granskning på ett 
avgörande sätt skulle inverka på beräkningarnas slut
resul ta t. 

Det förmånligaste alternativet baserade sig på antagandet 
att fjärrvärmeverksamheten utvecklar sig enligt planerna. 
Emedan fjärrvärmeverksamheten i praktiken börjar först 
nästa höst, kan tillförlitligare uppskattningar av denna 
tillsvidare icke göras. Enligt vår åsikt kan Ålands 
Kraftverksaktiebolags reservkraftproblem förmånligast 
lösas genom att 1978 anskaffas ett 8 MW dieselaggregat 
som producerar både elkraft och fjärrvärrne och 1981 
anskaffas en ca. 25 MW gasturbin. 

~ONO ~yr~n för kommunal en]iförs~ni~g 

l ~ r-- '-~ :_.____ ·11Jjlj(y'>l tD,V ~v'UN'-' 
Timo Rissanen (_JJorma Pöntinen 
Byråchef Projektingu1jör 
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