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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 16/ 1974-75 

med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till Landstinget med förslag om 

utverkande hos Ålandsdelegationen av extra

ordinarie anslag för landskapets elkrafts

försörjning. 

Landstinget har . inbegärt finansutskottets utlåtande över ovannämnda fram

ställning. Utskottet, som i ärendet hört lantrådet Alarik Häggblom och verk

ställande direktören för Ålands Kraftverksaktiebolag, diplomingenjör Erling 

Gustafsson har intet att påminna beträffande förslaget och dess motivering , 

varför utskottet vördsamt föreslår 

Mariehamn, den 8 maj 1975 . 

att Landstinget måtte ingå till Ålandsdele

gationen med framställningen i den lydelse 

landskapsstyrelsen föreslagit. 

~ngets vägn.a;: " 

( (fl4,;zr?~ 
Runar Wilen:;:::.---=------..=-..~- . 

"'.> 

ordförande )_ ' 

enrik 

sekreterare . 

Närvarande i utskottet :ordföranden Wilen, viceordföranden Elmer Jansson 

samt ledamöterna Lundqvist, J\1attsson och Friberg. 
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J 
v åländska landsko ma ( tillSar.tnans 9, 9 \) , }l,lands ucentfo 

(0,3. \) och Svarts ra transfo torbolag (0,1 \~~ _ \ktiekapitalet r 'J 
mk fördelat p! 9.CXX> aktier. .Bola~ts fuldarnlll är att på allmännyttig b 

och utan vinstavsikt samt enligt sunda ekonomiska principer bygga och driVa 

för ltllldskapet Ålantls elförsörjning tillräckli a och ·· 'lsenliga t· 

källor, ävens att vid behov från andra strölY'.alstrare inköpa råstr r 

kraftförsörjningso il': det s nt upprätthålla anläggningar far råkraft 
distribution. 

Bolaget säljer r! raft åt riehann stad och Ålands Elandelsla r 
ras respektive distributionsområden. Råst · n säljes till ari tal 

och Ålands Elandelslag till enhetligt pris. För Kökar koJllll..l1lS del h r ·~ 

skilt fastställts att ruströ skall sltljas till Ålands Elan.delslag i 
ningspunkt inom till s , pris som i övri.,. lätningsptmkt r. 

Elförb_!'Ukni~n i lands~~· 

Elk-raftbehovet på Åland var år 1974 s nanlagt 59. 722 ~· · varav 47 

såldes till Marieharnns stad och SO \ till Ålands Elandelslaa medan 
rande 3 \ åtgick till förlust r och kraftwrkets gen förbrukning. 

toppen lDlder bclastninrssäsongen 1974-75 · v 14 f. 

För att på ett e d kt sätt uppfylla sitt än "l har an Is t· 

v rksaktiebolag 1973 anl1'!t n 70 kV k elför il else rll:ld rforderli 
'lutnin sanläg__~nin ar för rröverförin av cl raft fr.in Sveri . • r 
denna fjärrfdrbindel e onskaffadcs mder år 1974 c. 92 \ av 1 

Av den resterande ergin inköptes en del för Br'Jn · kmlElm över 

av Lounais-SuolOOil Sähkö-Osakeyhtiö dan n del producerades som t 

res rvkraft i de gna produktionsanläggningarna. 

Rese~e!. 

De egna produktionsanläggningama består av tva ångturbin r o 
la , 8 1w Il, fyra dieslar . s a 4 , 5 J och en gasturbin o. 11, 5 

F r .. ;kraftverket finns ett br sl Inger i ber för tmg brannolja 
3 · 000 

3
, för cli lama fyra pHl.tcisterner o s lrullagt 890 m3 för 1 tt 

br-.:lnnolja samt for gasturbin ett nyli ~en färdigställt ber~ nsla er 
s.cn> m3 för fly troleum. De egna produktionsanläggninga pr· 
gift ar att tj so r s rvkapacitet avsedd att användas om kraft 
ringen från Sverige av telotlska llcr andra skäl avbryts. överf' rin 1 

från SVerige omfattar förutom själva sjöka eln ··w luftle ·ng f 

fäst t i I rland till Mlrieham samt en trwisf ·. 
en i riehalln, varf' t is ·ema för tekniska fel • Vid 

ynnerli ogynns ~ derl förhåll3J1 n er vintern kan ett fel 
kabeln ta flere 11Dnader att rera. Den 17 dcce ber 1974 skadades 10 

av ettaankrande fartyg mitt ute på Ålands av och re arati~men 

L 

genomföras till den 15 januari 1975, men ~n milda V:Jderleken bidrag då 

till att förkorta tiden. Även ett fel på huvudtransfonnatorn i Tingsbacka 
kan bli långvarigt på gnmd av långa leveranstider för ersättande transfor
mator. Det måste bedömas som synnerligen viktigt för Alands elförsörjning 
att det finns tillräcklig reservkapacitet och tillräckliga bränslelager 
för att klara en krissituation tmder 2 till 3 vinter.nånader ned hö~ be

lastning. 

Starnlinj enä t. 
För att Ålands Kraftverksaktiebolag skall kunna distribuera råkraften 

till de båda distributionselverken och sälja den på likartade villkor 
har bolaget anskaffat ett 45 kV överf6ringsnät, vars knutplllllc:t ligger i 
Tingsbacka i Jomala och vars förgreningar går till Mariehamn och Lumpar
lands SVinö samt till Våstanträsk i Finströrn genom Godby. I näJinda punkter 
samt i Hel~by i Hanlnarland har även elstationer anskaffats i vilka rå
kraften sä jes till distributionselverken efter att ha transformerats till 

10 kV spänning. 
För kraftförsörjningen på Kökar har redan 1959 en 10 kV förbindelse 

anlagts från Sottwiga av Ålands Kraftverksaktiebolag. 
För övervakning och styrning av råkraftens anskaffning och distribution 

upprätthålles på kraftverket i Mariehann ett dygnet nmt bemannat kontroll-

rum. 

Utbyggnad av re~ och toppkraft. 
Kraftverket har nyligen uppgjort en teknisk långtidsplan för anskaff

ningen av topp-och reservkraft tmder åren 1975-1990, vars bedönningar ba-
serar sig på eico omiska jämförelser ·mellan olika kraftanskaffningsal ternati v. ' 
Utg.'lngspunkten har därvid varit att full reserv för fjärrförbindelsen all-
tid skall finnas tillgänglig. Elförbrukningens till växt står just nu i en 

vändpunkt, där det ännu inte kan klarläggas vilken inverkan de nya aktiva 
strävandena att minska energiförbrukningen kan ha på tillväxten hos elbe
hovet. På gnmd av detta har kraftverkets långtidsplan gjorts för två al
temati va förbrukn.Ugsökningar. I det högre altem?ativet, innebärande en 

ökning om c. 15 \ per år den närmaste tiden, blir utbyggnad av reservkapa
citeten nödvändig år 1978 och i det lägre alternativet, red en ökning om 
c. 6 \ per år den närmaste tiden, blir utbyggnaden nödvändig år 1982. Obe
roende av tidptmkten kan utbyggnaden i forsta skedet göras antingen genoa 
att anskaffa ett eller flere nya dieselaggregat eller en gasturbin. I ett 
senare skede blir det nödvändigt att konq:>lettera med ytterligare aggregat dels 1· 

därför att effektim ökar och dels därför att de mwarande aggregaten på 
gnmd av ålder måste utbytas. De olika alternativen har noggrant jämförts 
och man har kunnat konstatera, att de inom ramen för felmarginalerna är 
ekonomiskt likvärdiga på lång sik't, varför drifttekniska faktorer kom:ier 
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Enligt utrednin ama ovan är kostnaderna för reservbränslel 
Reservbränsl la r 

Bergrumsanl:tggning 
turbinbränsle 

Angturbinbränsle 

810.CXX> mk 

2. 500.C(X) " 

940.CXX> " 

4.250.000 mk 

Utbyg _av 45 kV~tamlinje till Sot~ga, l.100.000 mark. 

I Alands landstings llan v 20 r 1971 förutsatte 
ny ledning Svinö-Sottunga och els tian i Sottun les s 
fordras. Detta projekt har nu blirit lndigt pA grund av las 
ökningen. Redan nu kan spänningsprobl konstateras längs Ålands El 
lags 10 kV lednin till Sottunga och Vissa extra tgärder har v rit 

yJJndi a för tt tillfälli lla pänningen godtagbar nivå. 

Förpl ring av 1 dningen har gjorts och byg tillstånd har 
v Al landskapsstyr lse. F.nli den s_åll.Dlda f tställda lednin. 

nin. , s visas i bifo de ö rsikt 
olika delar kalkylerats följer: 

17,7 friledning inkl. · tallation 
10,0 km sjökabel inkl. utl ggnin" 

8 st trandfllsten för 1 

7 " tt rsningar fi r frilednin 

Kostnader för elstationen i Sotttmga 
beräknas till sammanlagt 
Smmanlagd projektkostnad 

rt har kostnaderna för 1 

592.CXXl mk 

2 • 6CX). (XX) It 

412.CXX) tr 

88.<XX> " --
3.692.<XX> 

475.000 tl 

4.167 .OOJ mk 

Ledningen till Sottun är ett led i att upprätthålla tillf 

I I 

ställande energifch- · rjning i" ett utvecklings åde där bebyggelsen r 
gles och avstånden llan elkons ionspunktema 1 ga. Detta gör att 
lednings längden räknad per forbrWc:ni.ngsenhet blir stor. Dessutom ä:t 

rådets graf i sådan, att ledningsdragningen med kabelpass och vatt -
korsningar blir kostsan re än nonnalt. Även transporterna vid inst 11 -
tionen av friledningsdelen blir dyrare än för normalt förekonmande 1 · g. 

beaktande av ovan anförda synpunkt.er syn det skäligt att ko 
dema för kabeldelen, strandfästena och.vattenkorsningarna skulle f. le

ras ned anslag ur allmänna medel. Det erforderliga anslaget skulle li 
denna princip kalkyl rat bli s lagt 3.100.CXXJ • vilket utgör 7 \ 
v totala projektkostnad • 

lla 

1 rieharnn. 

vicetaln 

att Alandsdelegation tte bevilja ett 
xtr rdinari anslag om 11.650.CXXl rk 

för 1 ts elkraftsförsörjning tt ut-
givas åt Ålands Kraftverksakticbolag såsom 

l)tilliggsbidra för fj rrförbindelsens 
och stamlinjen· tets stegrade by gnadskostna~ler 

4. 300. ()(X) mark; 

2) bidra ±'ar reservbränslelager 4.250.ClX..l 
rk; och 

3) bidra för utbyggnad av 45 ·v starnlinj -

till Sotttmga 3.100.o:x> k. 

21 Jll~~975. 
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LANDS KRAFT VER KSAKTIEBOLAG 
Tabell 1 

Ålands Kraftverksaktiebolags investeringsutgifter åren 

i975 ... 1990, kostnadsnivå 1974. 

Alternativ 1 .Alternativ 2 

Snabb f örbruk- Lån~sam för-

ningstillväxt bruknings till-
växt 

Ar Mmk Mmk 

1975 0,5 0,5 

1976 4,2. (Sot tunga) 4,2 (Sot tunga) 

1977 o,6 o,6 

1978 6,4 (Diesel) 0,2 

1979 1,5 1,7 

1980 9,3 (Diesel) 0,2 

1981 1,2 1,5 

1982 12,3 (Gasturbin) 6,4 (Diesel) 

·1983 o,4 0,4 

1984 1,1 8,o (Diesel) 

1985 o,4 0,4 

1986 o,4 · o,4 

1987 o,4 · 0,9 

1988 0,9 0,9 

1989 30,0 (Fjärrförbindelse)0,4 

1990 o,4 12,5 (Gasturbin) 

Investeringarna är nettoutgifter, varvid antagits att bidrag 

om 25 % skulle erhållas ur allmänna medel för 

- 45 kV linjen till Sottunga, 
- dieslar och gasturbin, 

- ny f järrför~indelse 

•• 1. 

Tidpunkten för dessa investeringar har utmärkts med parenteser. 
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