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1977-78 Lt - Ls framst . nr 14 - Fu . 

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 6/1977-78 

med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning med förslag om utverkande hos 

ålandsdelegationen av extra ordinarie anslag 

för landskapets elkraftsförsörjning . 

Landstinget har över ovannämnda framställning inbegärt finansutskottets 

utlåtande. 

Utskottet har hört lantrådet Alarik Häggblom och verkställande direktören 

i Ålands kraftverksaktiebolag, diplomingenjören Erling Gustafsson . Ut

skottet har intet att invända emot förslaget och får vördsamt föreslå 

Marieharnn den 9 

att landstinget måtte ingå till ålandsdele

gationen med framställning om utverkande 

av extraordinarie anslag om 7.940.000 mark 

för landskapets elkra±tsförsörjning i den 

lydelse landskapsstyrelsen föreslagit . 

januari 1978 J 

I or ör an '/J,11Jv1 _____ 
enrik GUStaf sson 

sekreterare . 

Närvarande i utskottet:ordföranden Mattsson, viceordföranden Wiklöf 

samt ledamöterna Olof Jansson, Rodmar Söderlund och Torvald Söderiund. 
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Till A 1 a n J s d e 1 e g a t i o n e n 

frän Ålands landsting. 

Ålands elkraftsförsörjning sköts för närvarande av Afands Kraftverks
aktiebolag, san är ett allmännyttigt företag ägt av ·Mariehanms stad 
(SO\), Ålands landskapsstyrelsei (35,1 \),Ålands Elandelslag (4,5 \) 
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Cl e åländska landskonmunerna {tillsanmans 9 ,9 \) , Ålands Producentf"rb 
(0,3 ~) och SvartStnara transfonnatorbolag {O,l i) . Aktiekapitalet år 

900. (XX) mark fördelat på 9.000 aktier. Bolai;ets ändamål är enligt bala s

orclningen "att på allmännyttig bas och utan vinstavsikt samt enligt 
ekonomiska principer bygga och driva för landskapet Alanrs el försörjnin 
tillräckliga och ända~lsenliga k-raftkällor, ävensom att vid behov från 
andra strömalstrare inköpa råström för 1-raftförsörjningsområdet s t 
upprätthålla anläggningar för rd.kraftens distribution" . 

Bolaget säljer råkraft till enhetligt pris åt Hariehamns struls elverk 
och Ålands Elaudelslag för deras respek"tive distributionsområden. För 
Kökar konm.ms del har särskilt fastställts, att råstr öm skall säljas till 
Ålands Elandelslag i mätningspunkt in<r.t kamnunen till sarrma pris som i 
övriga rnätningsµm.kter . 

Elförbritlmingen i landskapet. 

Elförbrukningen på Ålund har ökat kraftigt sedan bolagets till t på 

1950-talet. Under Ålands Kraftverksaktiebolags första verksamhetsår 1958 

var elkraftförsäljningen 5449 Ml'lh och högsta bclastningstoppen 2 ,O • Ar 

1976 var elkraftförsäljningcn 72334 MWh och belastningstoppen 16,1 ~. 

., 

Bolagets verksamhet inleddes genan att inköpa det gamla uieselkraftver et 

om 2,5 ~l'l effekt av Ma.riehamns stad. Ar 1959 färdigställdes första len 

av ångkraftverket, . vars effekt var 3 Mh" och år 1964 anskaffades en ny 

ångpanna så, att effekten kunde höjas till 5 .~. Under åren 1964.-; .1966 

b lev behovet av reservkraft akut och i början av år 1967 togs en gasturbin 
an. 11 MW i drift för att säkerställa elförsörjningen. År 1969 T'låste 
lasteffekten höjas genom att anskaffa en begagnad ångturbin, vårig n 

ångkraftverkets effekt steg till 3 Hl'l. Under början av 1970-talet tog 
utredningarna 0111 fjärrkraftöverföring en mera konkret fonn och år 1973 

kunde en 70 kV sjökabel från Sverige tas i drift med en överföringska -
citet om c. 35 t 1. På grund av försening med detta projekt måste diesel
kraftverket kanpletteras med en ny 2,5 H\ii dieselgenerator. I och med fjärr

kraftöverföringen har kraftverkets maskinpark fått en viktig roll s toW
och reservkraftsag.,,<YTegat. 

Ålands Kraftverksaktiebolag har även sedan år 1969 deltagit i utbyg en 

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

45 kV ledning från Lll!Yparland till Sottunga. 
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Kraftutbyggnaden har finnnsierats htM1dsakligen med lån och e.o:an
slag ur statsme<lcl. De egna medlen, d .v. s . avskrivningarna har 1 

rt tt räckt till rte~ingar på de långfristiga lånen. De acku-
sto se • • • " kidli . orts i 
nulcrade investeringarna och deras f l.Ilans1erlllg har as ggJ • 

tabell i bilaga 1 . E. o . an -,lagen har varit nödvändiga för_att_ä~en pa 

Afand kunna hålla elkraftens pris och kvalitet på en skälig mva. 

Kraftpriserna. 
De gentemot ~arieharillls stad och Alanls El andel slag debiterade kraft

avgifterna är för närvarande utom elskatt: 

aktiv effektavgift 
dagenergiavgif t 

180 mk/kW år 

11,15 p/kWh 

7,40 " nattenergiavgift 

'' · ti· 11~~r för förbrukare av sanina storlek som. Den taxa Imatran voima ~ 

elverken på Aland är tariff Tl i tariffsystem H/73 . Då g~lande vär
den för bränslepris h-23,7 och för partiprisindex T=650 tillämpas 

blir avgifterna följande: 

fast avgift per köpare med en m!itpmkt 

fast avgift per tilläggsmätp.mkt 
fast tilläggsavgift per 10 kV mät1unkt 

aktiv baseffektavgift 

192 . 525 rrlk/år 

46 . 594 " 

17 . 400 " 
228,5 ok/kli år 

ak'tiv toppeffektavgift 
tilläggsef f ekt vid 10 kV mätning 

basenergiavgif t 
toppenergiavgif t 

122,4 " 
10,l " 

7,78 p/k.Wh 
16,50 " 

Då ett elverk köper all elkraft från Imatran Voima beviljas S i rabatt . 

· b t aktas ett kraftköp av ~ia.rieharnns stads För j ärnförelse av med.elpriserna e r -
och Ålands Elandelslags typ 

enero-iförbrukning 
D 

- varav basenergi 
- och toppenergi 
- dagenergi 

- nattenergi 

95 \ 

s \ 
75 \ 

25 \ 

aktiv effekt san största 60 

minU't ers vfirde (IVOY) 

- varav baseffekt 70 \ 
- och toppef f ekt 30 \ 

aktiv effekt san medel tal 

36. 000.0JO k1fll/år 
34 • 200 . (()() " 

1. 800.CXX> 

27 .ooo.cx:o 
9.CXX>.000 

8.400 kW 
S. 880 " 

2. 520 " 

" 
" 
" 

,I 
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av 3 törsta 15 

ärde (AK) 
8. (XX) kW 

" af tköpet antas sk i fyra " 
~r pa 10 kV nivå. 

För en dylik tYPförbn1t--n~--
·~~ skull Ålands Krn.f 

tera 15,3 p/k och Imatran v; . b'erksaktiebolag de i -
katt. o 15,0 p/kM1, vardera inklusive 1-

Imatran Voimas ~elförs#1 ·1-· ,. • -·· 
under • 1 wr J u.ngspris for hela tarifförsäl . . ~ 

ar ~16 dock endast 9 9Q n11.t.:i. l Jnl.ngen v: r 
, .., 1·'/ ivu1 meuan 1l1 l v ....... .c....... 

. delpris var 14,21 p/kWh Va_. anas """'4.1.'-V' rksakti l 
• .a.~era utan elaccis. 

. Ekonanisk Stål!!!!!!&• 
fulagets företagsek<>Jimiska ·. 
tillfället uod Anläggnin Ställmng enligt balansr1J.kningen ~r 

c. • a trn....-. ..... ~ ... , • .a.v 
~ ....... ......., ~~vä~ ·· · 

betry,_1gand.e marginal .. o rstigcr sl."ltldernn 
• J :ven skulde1nas rel t . . 

efter senaste års bidr . a ion t1ll omsl--. .•. u .. ~;~n 
a.i; ur c.o. anslag nått • 

och relationt.'11 .:tr i 1976 " l . en nagorlunda låg ni 
4lrS lOkslut 7 0• 1 t " 

ha. varit 4 3:1 ~- to .l- -, • mo att ar 1973 ö st· 
' • ""'

1 s r uel av anlägg · 
ler en god teknisk Standard. :DJ.ngarna l1r relativt nya och 

Bolatrets lönsamhet är ,.rn 
W:tTCfilOt sva~ Dr"ft b"J 

Cftf'r r.Jnteutgu" .rte -a bl • .:> • 1 S l<.i.raPet 1:1r för litet 
> '·~' 1r Ut?')'IUet ~ • . 

av Ullä ~ · i:ör avskrivnJ.ngar endast c 7 i 
ganms restvitlrde. Avskri . a .. . . • 

amortcriJ: ;rar på lån vruug rna gar 1 sin helhet till 
, , vars amortcringstid . oode 

let är hela 10 2 år All · 
1 1 tal änd,:'; för tillf· -

l del . , • a ny. :vesterin c r måst finansieras med fr·amL1Jlj:Ic 

Det ema k i let 
<last 300 . (XX) 

litet. Aktie·apitalet är~ (X)) mk 
· är betalt och 600 000 

· • , varav 
skrivning och :6 nrl-.: - • mk till t "enom V ft-1 .... --

o,~LUSion En betald ak i ·-~ 
ingår i f iP . -sni • ct: eernission en I . 800. ()Xl . 

~. arierna för de w aktuella kraftutbyggnaderna. 

JOlagets l6nsamhct lmn f<Srbättras g tt 
pressa kraftanskaffnin tillbud.sstå. e 

gs WStnade I le 
delt · · nna avsikt har ])()la~et 

a';J.t l. Skapandet av det fjärrvtir: ~€ ~ • ,. ivt 
und r hnmnad Gen · tel1 1 ~J ehamn sam nu il.: • om att inera beho , r 
av bela.s1'n·h·- · vet av ny reservkraft - .... ~.:>toppar, avs.Uttning för .. , ., .... f .... u.~tt•.u 
pris rna i SVi • rr 5pillvllmc> de stig kra.ft-

r1. e och de i senaste t kni ka 
konstaterat, att :inskaftn· s utvecklingen har bol t 
att förbätt i· ingen av ett dieselkraf tv aggregat nr 

ra onsam1et på lång sikt . 
t 
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Led&ming av behovet av elkraft . 

Som underlag för fr tidsbedömningar har en rognos för effektbehovet 
under hela 19 __ _ alet uppgjorts och framgår av bilaga 2. Tillväxten 

under de första åren är uppskattad till c. 12 t och senare till J % 
Jier år. Som bilaga 5 medföljer Kraftverksbolagets långtidsplan för 
åren 1977-1992 och som bilaga 6 , onos kontrollber~.kning av långtids

planen. 

Kravet på elförsörjningens kontinuitet är på Åland liksan på andra 
ställen absolut. Kravet på produktionsreserv brukar fol'J'!IJleras så, 
att reserven skall ersätta ett bortfall av den största produktionsen-

n 
beten. För Ålands del är den största produktionsenhetcn" kraftöver-

föringslänkcn från Sverige och den erf ordcrliga reserven är då Sar!l!la 

som hela effektbehmtet. Kr f tverkct har en total kapacitet a.:i c . 24 . n'l, 
varav 8 ~1\1 utgöres av ångkraftverket med starttid på ett dygn och 16 in' 
av gasturbin och dieslar ~ starttid under 5 nim.Jter . Ett bcsttende 
fel i någon av fjärr"v-erföringens delar <lå effektbehovet översti~Tcr 
16 medför effekt- ransonering under det första dygnet . Effckt:cn be-

räknas överstiga 16 under 

250 tilllnar år 1977 med toppeffek-ten 19 1 'l 

1200 timmar år 1978 med 

2600 ti.LF.ar år 1979 med 

3500 tim:nar år 1980 med 

-"-
-"-
-"-

Elförsörjning kräver reservkraft . 

22 " 
25 " 
28 " 

För att trygga ev kontim.terlig elförsörjning utan ransonering borde 
en ny reservkraftsenhct installeras hösten 1978. Hösten 1979 är allra 
senaste tidp.mkt, ty då överskrider efffektbehovet sannolikt också 24 

?cn'f gränsen. 

Reservkraftsaltemativ .. 
Kraftverket har i bifogade lån~idsplan undersökt olika reservla'afts
al temati v. Ett alten1ativ är att anskaffa ren reservkraft med så låtit 

ansl·affningspris per enhet som möjligt . Lösningen blir då en så stor 
gasturbin san ryms i systemet d.v. s . c . 20 - .2. Jfll uch den är avsedd 
att användas uteslutande ' id störningar. 

St at ens Vattenfallsverks i Sverige kraf ~taxa illllehåller även en effekt
avgift om c . 140.0JO mk/MW år och närmare tierälmilli.,ar visar att bety
dande inbesparingar kan göras genom att aaftverket självt producerar 
belastningstoppama. Dessa inbesparingar motiverar anskaffning av en 
reservkraftsenhet av sådan typ och storlek att den S3Ilti<ligt kan användas 
för produktion av belastningstoppar. Lösningen blir d.'1 en med tung 
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svenska ink6pspriset och försnJ.jninqspriset på f inltl.n<lsk ni 
fram till år 1982 och blir obetyJligt från ~r 1983. lin aru ,_ 

• 
het, som i riket pressar nor försfUjnin spr~set i.lr den r på a 

fi'.anslagningcu av små clvcrl· till stora enheter, som kö r ra t till i .. 

ser i närheten av matran Vo e<lelpris c . 11 p/kt.'h inklusive 1 tt. 

Pa Åland finns inte de1u1a j lighet till stork6 , n de i · - i r i · t 

pågående str' vandcna till regional krnftprisutjllmning tal r för att . 

krJ.ftpriset även på t'Uand bör nänn.a sig Imatran Vo • s medelpris . · t-

verkets bedö ·i rl.ng Iir, att r· Jaftprisot i: te borde få stig till 

c. 22 p/k 1h år 1987, d.v.s . till en förd 1" . tran o· 1-

pri • · 

Investcri.ngspris ma har antagits stiga med 3 \ per år 1 - om drift~ 

k-os ndcni.a. Den pr ra f inansieringsk lan är liln. Amorteringst d • 

har antagits till 8 år och rihJtan till 10 \ . Enbart Umefinnnsier 

1 der dock Sll< bt till ett helt 0.1.öjli rt finansior .-.ll1gc r t -

r · r s överst· er holagets avskrivningsut redan fra.n bfrj n 

nv 19 talet into krnftpris t v!1scntligt höjs, vil · t inte 

v~rt . I'ör att llll<.l rl .t;.i finansiering och för att stärka bola') t 

lit t fl>rc de e ·ono s · svarighetcrrm ef er lr 1982 borde akti pi -

lct höjas med l,S rrilj.. år 1978 oc _ nlC<l 2,7 .milj . ~år 19Sl . 

dessa aktiekapitalsförhöjnin ar kan dock inte probl t lö s u 
endast fr lyttas 1 ågot år . Det !1r darför n&:lvttndigt att 

hål.les äve \ i fo av bi<l:ra ur .o.nnslag. I de förtsatta bcrU:k1 · ~ rna 

har ru:itagi ts • tt SO \ . av inv st riry1arna i di selkraftV'J rk 1. 1 

od1 gasturbin 1981 km erhållas s bidra~. 

Trots antagancl na o nytt ti pital och idra ur o.o. ansl g n 
n onstatcra, att ytterligare tg r·er st vidtas år 1 ·,ty eft r 

till. ningen av nytt .kraftin1 psko trakt blir årskostna ma s 

re ful istllkterna och bolaget ftår förlust utan avskr vningar . r tt 

.undvika Jctta har -raftförsäljningspriset antagits stig c. 

1983 för att dlireftc·r igen vtlxa jili . t . Detta är inte en önskvärd u ch.
ling och andra åtgrtrder bör non- ant utredas. 

En utvec:kling av lkostnadema och försRljningspriset se i bila a 
3 och i bila ~a 4 har ·ostnader och intäkt r redovis t i tnb 11 o • 

Tabellen vi 1 r, att de egJUl en (•avskrivniJ .nrna) i dlet v 19 ·-

talet inte rllcker till rteringar pa 8 1irs lån utan länen ·1s s 
r.ia l!lnrrre t:i;d :' • 

1' ri 
, aftveT 

en k~v ntionell diesel tor och 
som fron nv erna.s v innehllll 

rrencrator samt tt ........ ~ ......... nc: 't 
b • kul r 0 a: • vt·.~ ... ·-
ovcrför energi till i P c1 r e ' 

. er fran • C till 2000 C och d t erhåll va 
ratuT SJ 

ttnets 
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ratur kan v ier mellan 10° C och 120° c. Anläggning u i-

vitet höjs ytterligare gclDll att med hjälp av vännev · larc · v ta t ill-

vara vJ från mtorns kylvatten och rjolja. 

I en konventionell dieselgeneratoranUlp,gning fås c . 40 \ av bränsl t 

energi.mäJlc.CTd ut i fon av Ikraft. I ett di selkraftv r f 

ytterli(Tar c . 40 \ av 'h. lets ener gd ut i fo tt 

och verkningsgradcn är sålunda hela 80 \ . Då dieselmotorn f tillr 

lig storlek kan den dessutom drivas tung bränoolja, är cty -

ligt billi ar ·· lätt brännolja, SOl!l aruiars används . På Alands ' 

v rk finns redan förut la erut och aptm"atur för tung brännolja. 

Då .två stycken av de bcf intliga gamla diesla.rna på kraftverket 

t fås tillräckligt ut fÖl" ett 8 1 dieselkraft erk och 

sr kild nybyggnad er inte uppför för ändamålet. 

typ by s d . inh 

tsilä och Va till tsil 1-

:vgaspannor för dies lkraftv er • 

tsilä har utv ckl~ t en aYJ.!85;D3Jlli18 

förhöjning av eff ktivitet • 

efterbrännare för ytter · 

Bm'l.> har liven inko lats på det jutredningarna i syfte tt 

ren 1978 install ra ett di selkraftvJ erk i kraftver ts di · 1-

hall. len 1 ligastc storl 8 el. och 8 Nl\T värme 

s t Il'Öjligh t tt senare höja vl:irnlleDl:'odllllttion ytterligar 

stallation av ftcr rännare. En sådan anlä.n.or.··-- beräknas år 197 

totalt c. ts.cm.<Xl1 mk färdirt ins r r • 

Enli t AJ.ands Craf~ rksaktiebolags upp attning, st 

det synnerligen f< rd laktigt även för d inh industrin att 

finl sk ref rensanUlggning av detta sl g sXull 

~ inerad el- och änncprodul.'tion oc i s 

nya teknik blivi ~j lig och utvecklingen inom denna sektor fö·-""1- ••c 
tmder de r t år n bli livlig i h la Norden. Den å de ener i 

debatten har belyst 110V t ~ att ef~ ·tivt 

de allt knappar och a bränsleting· arn • 

Senare reseTVkraf tsutbyggn.ad • 

.......... """"'" i tidigare text fr kyl!ltat och rerngår v bil 2 

lVkr t ytterli are tbyggas i början v 1980-tal t och 
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då blir den t 1-...... 

placeras på landsbyg 

inte räck r för 

'l6 - 25 M. D 

~ltn:ir·<T-·11··jli tema från farie-

t. På Tingsb tr torstation 

films r serve gasturbin och för d s tr tor. 

IV rand 30 'A transfo torn reserv o 

rar j liggörs överförint!en från Sverige och af n ste produceras 

på Al.and, vil t förorsakar stor kostn3dcr an avbrottet blir l~avarig • 

Den nya transfo torn skulle :E r_ s :r lindnin ar , att d kan 

vändas både för gasturbin och r erv för d n JUl bef'intliga trans-

fo torn. 

ervberedska kunde redan m förbättras g 

fo tor smil ans på förhand år 1978. 

tt gasturbin trans
t i1rd s 11 speci

gård • En trans-ellt förbättr drift bygden och i s 

fo tor 

frdll. en 'kos c. 

·attning. 

rbindels och 25 

• 

Prognoserna för kraftverk ts utveckling tyder att Ålands Kraftverks-

aktiebolags res :raftsbercdskap snabbt fars ras och att n kontinuer-

lig kraftförsör nL g int utan utbyg l garanteras f ter 

r 1978. 

Beräkningar av utv klingen under 1980- let visar tt den ekononiskt 

fördel tigast toden att förse J\land reservkraft tt 

ordna r servkraftshållninaen med egen produktion av eff ktto 

produ~"ti av fjärrv!lnne . Med stöd av fjärrv' r beslut i l'-}lri. 

r och 
och 

den senaste tekniska utveckling har kraf tver t gått in f att anskaf-

fa ett di sel raftv erk 8 elcf fe och 8 f, ' v f fe t . .An-

läggningskostnaden rilknas till 15.{U).()(X) år uns, varav c . 10 

ut ör till gskostnad för vä produktionsdelen. Tilläggskostna<l. 

fjärrv=" för. Jin ng och utöver detta beräknas 

alternativet inbespar c:. 2.000.0JO und r 1980-talet j .. rt andra 

servlaaftsal ternativ . 

Alands Kraftverksakti i bygg r till stor del på skill en 

llan kraftinköp · svens ~ prisnivå och försäljning på finländsk pris

nivå. Skillnaden ttr c . 8 p/klh• och b erar sig på tt 10-lirigt kraft-

I 
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cont tt, 

o tpriserna på Al.and s all ·11 
i riket st stödinsatser 

åtminstone SO av invest r t.t rna i reservkrafts l~~ .. ug<i.ll 

ras • tli anslag f6r att bola et s ~1 hn en 

elro•DOllUsk ställni och s · ig krnftprisni då 19 

kri intr • 

t crf orderli laget skull lun :för ett di selkraftv 
vara 7.500.000 mk och för transfo torn i Tings 440. 

till ovanståend f r Ålands 1 t 

7.940. 

ttiebol tJ sås 

av 1 dskapets elkraf tför rj · 

den 11 januari 1978. 

På 

vi • v·c talman 
Bilagor: I . Ac erade investeringar och deras finansiering 

2. Prognos ö~Pr effektbehovet 

• 

• 

3. Utvecklingen av medelkostnaderna och försäljning~-pris t 

4. Beräkna.de kostnader och intäkter 

5. Långtidsplan för Ålands kraftverksaktiebolag 1-~9-Z"L -:9 2. 

6. Ekonos kontrollberäkning _av långtidsplanen. 

Nr 3/1978. 


