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O . SAMMENDRAG

Rapporten er en oppdatering av kostnadstall for vannkraft og varme-

kraft, pengeverdi jan. 84. Forrige kostnadsrapport utkom i oktober

82, med jan. 82 som referansepengeverdi.

Formåletmed disseperiodevisekostnadsrapporterer å gi en løpende
oversikt over kostnadsutviklingen,og oppdaterekonkurranseforholdet
vannkraft-varmekraft.

Utbyggingskostnadenfor et midlere norsk vannkraftverkanslås å ha
steget med nominelt 6% i perioden, basert på at entreprenørers

tilbudspriserikke har steget. Arbeidsmarkedetfor entreprenører
har vært meget presset. Til sammenlikning steg konsumprisindeksen

ca 17%. I forhold til stigningen i konsumprisindeksen har det altså

vært en realnedgang i utbyggingskostnadene.

For allerede inngåtte kontrakter vil imidlertid en utbygger ha regi-

strert en prisglidning i perioden på ca 15%, p.g.a. glideskalaer

innebyggeti disse.

Langtids grensekostnad for vannkraft (LTGRK) har på den annen side

steget med ca 25% nominelt,om året 1990 legges til grunn. Denne
større stigning skyldes at dyrere, mer beskárne prosjekter er kommet

sterkere inn i 84-grunnlaget enn i 82-grunnlaget. Videre skyldes

det at utbyggere tydeligvis forutsetter en langsiktig kostnadsut-

vikling mer på linje med den almene prisutvikling,med mindre vekt
på den lave kostnadsstigningde siste par år. LTGRK viser altså en
realøkingi forholdtil stigningeni konsumprisindeks.

For varmekraft omfatter alternativene kullfyrte kondenskraftverk,

gassfyrte kondenskraftverk, kjernekraftverk og lettoljefyrt gass-

turbinverk. Sammenlikninger gjelder overfor tall presentert i

forrige kostnadsrapport.

iAnleggskostnadene for kullfyrt kondenskraftverk har steget med 13% i

perioden,altså tilsvarendeen viss realnedgangi forhold til
stigningen i konsumprisindeks.

Gassfyrte kondenskraftverk var ikke med i forrige kostnadsrapport,

så intet spesielt kan sies om kostnadsutviklingen. Dette alternativ



FU

er tatt med for å illustrere hvordan produksjonskostnadene for et

slikt verk kunne bli for ulike gasspriser.

Anleggskostnadene for kjernekraftverk har steget med 25%, altså til-

svarende en viss realøking i forhold til konsumprisindeks. Anleggs-

kostnadene for et referanse gassturbinverk har steget med ca 40%,

altså tilsvarendeen betydeligrealøkingi forholdtil konsumpris-
indeks.

Produksjonskostnaden(øre/kWh)for fossilfyrtekraftverkangis med
brukstid og brenselspris som parameter. Fremtidig brenselspris

bestemmer i stor grad den fremtidige produksjonskostnad for slike

verk. Fremtidigbrenselspriser vanskeligå bedømme.

Fastkraftkostnader for varmekraft innpasset i vannkraftsystemet er

imidlertid beregnet, med dagens brenselspriser brukt som eksempel.

For kullkraft er innvirkningen av en videre realprisstigning også

belyst. Fastkraftkostnaderfor gassfyrt kondenskraftverker ikke
beregnet, i mangel av kostnadsgrunnlagfor gass til slikt formål i
Norge. Beregningene er gjennomført for stadium 1990 med 5 og 7 %

kalkulasjonsrente.

LTGRK for vannkraft og fastkraftkostnader for varmekraft kan sammen-

fattes som følger, referert kraftstasjonsvegg, øre/kWh:

Kalkulasjonsrente F 5% 7%

Vannkraft, LTGRK 1990 16,0 21,0

Kullkraft, 1x600 MW, 15 kr/GJ kullpris 24,0 26,5

" lx 75 " " 33,0 36,5

" 1x600 " 19 kr/GJ kullpris 28,0 30,0

" 1x 75 " " 37,0 40,0

Kjernekraft 1x 600 " 30,0 36,5

" lxl000 " 23,0 27,0

Gassturbin, lx 123 " 45 kr/GJ

lettoljepris 25,0 25,5

Rapporten omtaler endel forutsetninger og reservasjoner som gjelder

for disse tall. Tallene må leses med disse forhold for øyet.
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Noen konklusjoner av gjennomførte driftssimuleringer er med disse

forutsetninger og reservasjoner som følger:

Med 7% kalkulasjonsrente, og lettoljepris på 45 kr/GJ, vil et

begrenset innslag av gassturbiner kunne gi det billigste varmekraft

tilskudd i vannkraftsystemet.

Med 7% kalkulasjonsrente, og kullpris på 15 kr/GJ, viser bereg-

ningene at enheter pà 1 x 600 MW kullkraft,1 x 1000 MW kjernekraft
og 1 x 125 MW gassturbinkraft synes à kunne gi fastkrafttilskudd ti

en kostnad konkurransedyktigmed en del av de dyrere vannkraftpro-
sjekter som inngår i beregningsgrunnlaget for langtids grense-

kostnad.

Med gunstig plassering i kraftsystemet av kull- og kjernekraftverk

vil en kunne redusere overføringskostnaden i hovednettet noe i

forhold til gjennomsnittet for vannkraften.

Enheter på 1x75 MW kullkraft, 1x600 MW kjernekraftvil ikke være
konkurransedyktige.

Om det forutsettes en realprisstigning pà kull fra 15 kr/GJ til 19

kr/GJ synes større enheter kullkraft selv med 7% kalkulasjonsrente

ikke à kunne være konkurransedyktige.

Med 5% kalkulasjonsrentesynes imidlertidikke varmekraftkonkur-
ransedyktig før tilnærmet all vannkraft er bygget ut, selv med

dagens brenselspriser.

Kostnadstallene for varmekraft i denne rapport må betraktes som en

generell referanse, gjeldende for de bestemte forutsetninger som er

brukt. For mer konkrete beslutninger må nøyere studier og analyser

omkring de enkelte prosjekt legges til grunn.



l. INNLEDNING

Denne rapport er en oppdatering av tidligere rapporter fra NVE om

kostnader for ulike typer kraftverk. Den forrige rapport utkom i

oktober 1982, og inneholdt kostnadstall for jan. 1982 (1). Denne
rapport er for jan. 84 pengeverdi.

Arbeidet med rapporten er utført av et arbeidsutvalg innen NVE.

Sammensetning og ansvarsfordeling innen dette utvalg er i hovedtrekk

som følger:

- J. Aabel, VU = Vannkraftpotensiale,Økonomiklasser(2)

- K. J. Tjugen, SBP Kostnadsutviklingen for et referanse
vannkraftverk (3)

- P. Chr. Løken, SV Kostnadstall, termisk kraft (4)

- E. Solberg, I. Enge,
T. Asvall, EE = Koordinering, sammenfatning

Kostnader for kraftoverføringsledningerer innhentetfra NVE-EEP.

Resultater og konklusjoner vedrørende innpassing av varmekraft i
vannkraftsystemet bygger på en rapport utarbeidet av J. K. Johnsen,
NVE-EEE (6).

2. ALMENT OM KOSTNADSTALL FOR KRAFTVERKSPROSJEKTER

2.1 Kostnadspostene

For vannkraftverkangis anleggskostnadenesom gjennomsnittlig
investering i øre/kWh midlere årsproduksjon.

Kostnadenepr produsertenhet fastkraft (øre/kWh)angis ved langtids
grensekostnad for vannkraftsystemet.

For varmekraft angis anleggskostnadene som kr/kW innstallert effekt.
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Produksjonskostnadene for varmekraft uten hensyn til systeminn-

passing kan beregnes ut i fra angitte tall for

- faste årskostnader (kr/kWår)

- driftsavhengige kostn.,
eksl. brensel (øre/kWh),

med brukstid og brenselspris som parametre.

Fastkraftkostnadene for varmekraft innpasset i vannkraftsystemet er

imidlertid beregnet.

2.2 Forutsetninger og parametre

De vesentligste forutsetninger og parametre lagt til grunn er som

følger:

Kostnadene er regnet i faste kroner, pengeverdi og prisnivå jan. 84.

Realprisstigningeni bygge- og driftsperiodener forutsattà være

null, i forhold til denne basis. For driftsperioden tenkes det her

på driftskostnadene, ekslusive brensel.

For kull inngår noen vurderingeromkring mulig realprisstigning.

Byggetidsrenten er beregnet frem til den dag de enkelte kraftverk

settes i drift.

For vannkraftverkene er det beregnet renter tilsvarende den samlede

investering over halve byggetiden.

For varmekraftverkene er det forutsatt jevn utbetaling over følgende

antatte byggetider:
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- kullfyrt kondenskraftverk, og
gassfyrt kondenskraftverk, lx6OO MW = 5 år

- ditto, for l x 75 MW størrelse = 4 år

- kjernekraftverk, 1x600 MW og 1x1000 MW = 7 år

- gassturbinverk, lxl23 MW = 2 år

Kalkulasjonsrenten (realrente) er alternativt satt til 7 % og 5 %.

Avskrivningstiden for vannkraftverk er satt til 40 àr. For varme-
kraftverk er den satt til 25 àr.

Investeringsavgiften er 10%, i henhold til gjeldende bestemmelser.
Posten er redusert med de avgiftsfritak som gjelder for en bygg-

herre. Reduksjonen blir.noe større for vannkraft enn varmekraft, på

grunn av større andeler bygningsarbeidersom er forutsattutført av
byggherren. Det er antatt ca 0.8 av full avgift for Vannkraft, ca

0.85 for varmekraft.

Miljøkostnaderpå omgivelseneinngår ikke i kostnadstallene.
Avsvovlingsanlegg for kullkraftverkene inngår.

3. VANNKRAFT

3.1 Vannkraftpotensialet, økonomiklasser

Anslageneover økonomisknyttbar vannkrafter situasjons-og tids-
betont. Faktorer som spiller inn er den tekniske utvikling, pris-

utviklingenfor alternativegenereringsformer,endringeri kalkula-
sjonsrenten,samt bedring i topografiskog hydrologiskgrunnlags-
materialem.v.

Nyttbar vannkraft er delt i kategoriene: Utbygd, under bygging,
konsesjon søkt, forhåndsmeldt, restpotensial og vernet.
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Tabell 3.1-1, s. 32 viser fordelingen av nyttbar vannkraft på

kategori for de enkelte fylker. I tabell 3.1-2, s. 33 er produk-

sjonsevnen for en del planlagte anlegg angitt. Tabell 3.1-3, s. 34,

viser fordelingenav nyttbar Vannkraftpå økonomiklasserfor de
enkelte fylker.

Siden forrige rapport har en gått over til en ny inndeling av

kostnadsgruppene for landets gjenværende vannkraftpotensiale.

Kostnadsklassene er erstattet av 6 Økonomiklasser.

De beregningsmessigekriterier for Økonomiklasseneer

- Utbyggingskostnad i Øre/kWh (som for de tidligere
kostnadsklasser)

- Produksjonens fordeling på sommer og vinter (nytt)

Dersom en går ut fra en antatt fordeling av produksjonen sommer/-

vinter på 1/3 - 2/3, fig 3.1-1, s 40, blir grensene for de for-
skjelligeøkonomiklassersom vist nedenfor. Produksjonspotensialet,
eksklusive vernede vassdrag og vassdrag under utbygging fremgår

også. Kalkulasjonsrentener 7 %. Basis er midlere årsproduksjon,
ikke fastkraftproduksjon.

Økonomi- Utbyggings- Prod.
klasse kostnad potensiale

øre/(KWh/år) GWh/år

Nr 1 -135 l7l4.9
" 2 135-180 l3l8l.6
" 3 180-225 1545l.2
" 4 225-270 9708.3
" 5 270-315 3251.3
" 6 315- 2017.2

Sum prod.potensiale 45324.5GWh/år

Kostnadsgrunnlaget er både prosjekter utarbeidet for Samlet Plan, og

prosjektene utenfor Samlet Plan. Referanse pengeverdi for dette
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materialet er januar 82. Oppjusteringen til pengeverdi januar 84 er

her forenklet gjort på basis av en anslått prisstigning for et

referanse vannkraftverk på 6%, se avsn. 3.2.

Fig. 3.1-2, s. 41 illustrerer omfanget av nyttbar vannkraft fordelt

på økonomiklasser, ved henholdsvis 5% og 7% kalkulasjonsrente. Som

vist varierer produksjonsevnen innenfor de enkelte klasser betrakte-

lig med kalkulasjonsrenten.

3.2 Kostnadsutviklingen for et midlere norsk vannkraftverk,

januar 82 - januar 84.

Kostnadsutviklingen for et midlere norsk vannkraftverk i perioden er

anslått. Som referanse er det antatt et høytrykksanlegg med stor

andel tunnelarbeiderog normal maskininstallasjon,dvs. brukstid
4-5000 timer/år.

Det antas en kostnadsfordeling for et slikt referanse verk som

følger:

- Entreprenørarbeider = 75%
- Maskintekniske installasjoner = 12%
- Elektrotekniske installasjoner = låg

SUM = 100%

Byggherrens ytelser inngår med en viss andel på hver post.

For posten entreprenørarbeider er den beregnede prisglidning for

allerede inngåttekontrakteranslått til 12-13%,ut i fra glide-
skalaer innebygget i disse. Arbeidsmarkedet for entreprenører har

imidlertid vært meget presset, og tilbudsprisene for nye kontrakter

synes ikke å ha endret seg i perioden, selv om en viss usikkerhet
foreliggerpå dette punkt.

For postene maskintekniskeog elektrotekniskeinstallasjonervur-
deres prisstigningeni perioden til 18%.

Stigningeni byggherrensytelser anslås til 1% av de samledekost-
nader.
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Den samlede nominelle prisstigning for et midlere vannkraftverk er

med forutsetning om uendrede tilbudspriser for entreprenørarbeider

beregnet til:

K = 0,75 X 0 + 0,25 x 18 + 1 = 5,5,
avrundet 6%.

For allerede inngåttekontraktervil imidlertiden utbygger ha
registrert en samlet prisglidning på ca 15%.

Fig. 3.2-l, s. 42 viser en oppdatert kostnadsutviklingskurve for

vannkraft for årene l970-1983, med overnevnte 6% inntegnet.

Glidningenpå 15% er antydet stiplet.
Januar 82 er valgt som ny basis = 100. Dette er gjort for å få et
hendigere omregningsverktøy fremover og bakover i forhold til

vannkraftprosjektene i Samlet Plan.

3.3 Langtids grensekostnad for vannkraft (LTGRK)

Langtids grensekostnad (LTGRK) uttrykker den samfunnsøkonomiske

kostnad ved en marginal Økning av kraftsystemets evne til å levere

fastkraft.

LTGRK avhenger til enhver tid av antatt vekst i forbruket, deknings-

planer for denne veksten, kalkulasjonsrenten, og anleggenes økono-

miske levetid.

LTGRK representerer for et bestemt år i prinsippet en veiet middel-

verdi av de prosjekter som settes igang det året.

Beregnede verdier for langtids grensekostnad pr 1.1.84 ved kraftsta-

sjonsvegg er som følger, i øre/kWh:

Kalkulasjonsrente 5% 7%

År 1984 15 20

" 1990 16 21

Forrige kostnadsrapport (1) beskrev LTGRK for årene 82 og 90, for

7 % kalkulasjonsrente. Tallene var henholdsvis 15 og 17 øre/kW.
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Brukes tallene for året 1990 og 7 % kalkulasjonsrente i denne

rapport og forrige rapport som sammenlikningsgrunnlag er stigningen

i LTGRK nesten 25 % ( %% ). Denne kraftigere stigning i LTGRK enn

kostnaden for referansekraftverket skyldes dels at dyrere, mer

beskårne prosjekt er kommet mer med i 84-grunnlaget enn i 82-

grunnlaget, dels at utbyggerne tydeligvis forutsetter en langsiktig

kostnadsutvikling mer på linje med den almene prisutvikling.

Fig. 3.3-l, s 43 viser fordelingen av fastkraftkostnaden for de

prosjekter som dannet grnnnlaget for beregningen av langtids grense-

kostnad pr 1.1.84. Dette omfatterbåde prosjektersom har fått
konsesjon, prosjekter det er søkt konsesjon for, og prosjekter som '

inngår i Samlet Plan.

4. VARMEKRAFT

4.1 Allment om kostnadsgrunnlaget

Undersøkelsen omfatter kullfyrte og gassfyrte kondenskraftverk,

kjernekraftverk, og gassturbinverk.

For fossilfyrtekondenskraftverker to alternativestørrelsermed,
l x 75 MW og lx 600 MW. For kjernekraft er alternativene

1 x 600 MW og l x 1000 MW. For industrigassturbin er alternativet

l x 123 MW.

Kostnadstallene baserer seg på veiledende priser på nøkkelferdige

anlegg innhentetfra tyske og sveitsiskehovedleverandører.

Til prisen for hovedleveransener de tilleggskostnaderen norsk
byggherre må regne med lagt til. Disse tilleggskostnader er basert

på en fornyetgjennomgangav tidligerekostnadsgrunnlag.

Forutsetningener bygging av kraftverkenepå "grønneng". Det er

ikke regnet med å kunne dra nytte av alleredeetablerteområder,
hvor lokal tilrettelegging eller nyttbare installasjoner måtte

finnes fra før.
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Nøkkelferdige varmekraftanlegg anses som regel à være en dyrere

kontraktsformfor en byggherre,men mindre krevende,enn bygging av
kraftverk basert på oppdelte kontrakter. Det er således mulig at

kraftverkene kan bygges noe billigere enn angitt her.

Utover forskjeller i kontraktsformer kan kostnadstall variere

betraktelig fra land til land, og mellom forskjellige kraftselskap

innen de enkelte land, for tilsynelatendelikeartedeanlegg. Dette
kan skyldes forskjelleri detaljer som lokale forholdved det
enkelte byggested, markedsmessige forhold, forskjeller i erfarings-

bakgrunn, forskjeller i regnskapsførsel, forskjeller i tidspunkter

anleggene er bestilt og bygget pà, etc.

Innen Skandinaviasynes eksempelvisenkelte kraftselskapi Danmark å
ligge lavest, hva angår byggekostnader for konvensjonelle varme-

kraftverk.

Det må derfor understrekes at kostnadstall for varmekraft ikke er

entydige, faste størrelser. Omstendigheteromkring det enkelte
prosjekt kan medføre tildels betydelige variasjoner. Mange enkelt-

faktorer kan påvirke kostnadsbilledet.

Kostnadstallene for varmekraft i denne rapport må betraktes som en

generell referanse, gjeldende for de bestemte forutsetninger som er

brukt. For mer konkrete beslutninger må nøyere studier og analyser

omkring de enkelte prosjekt legges til grunn.

4.2 Kullfyrt kondenskraftverk

4 2-1 é§l299§52§£ae§§£_99_£§ése-é£§52§E2§§2£L_E2;lE£§§E

Som nevnt omfatter anleggskostnadene veiledende priser for en

nøkkelferdig hovedleveranse, og de anslåtte tilleggskostnader som

faller på en norsk byggherreutover dette.

Disse tilleggskostnaderomfatter i hovedsak prosjekterings-og
konsulentutgifter på byggherresiden, byggestedskostnader, Veianlegg,

kj¢leVannstunneler/kanaler, kaianlegg, elektriske høyspentanlegg



‘I /1

utenom hovedleveransen, anlegg for kull- og askehándtering, anlegg

for ansvovling av røkgass, investeringsavgift og byggetidsrenter.

Flere typer avsvovlingsanleggmarkedsføres,hvor kostnadskarakteri-
stikken varierer betydelig. Dette gjelder både størrelsen av de
samlede kostnader, og fordelingen mellom faste og produksjonsav-

hengige kostnader. Kostnadene vil også være avhengig av de utslipps-
krav som gjØres gjeldende.

I det følgende er det tatt utgangspunkt i avsvovlingsanlegg basert

på den våt - tørre metoden. Utslippskravog kostnadstallbaserer seg
på det svenske Kol - Hälsa - Miljø - prosjektet (4).

Anleggskostnader og faste årskostnader for kullfyrte kondenskraft-

verk fremstårsom følger, for henholdsvis7% og 5% kalkulasjons-
rente:

Installasjon MW 1 x 75 1 x 600

Kalkulasjpnsrente % 5 7 5 7

Anleggskostnad kr/kW 10.600 11.000 6.400 6.700
Faste årskostnader kr/kWàr 1.005 1.210 575 710

Grunnlaget for alternativet 7% kalkulasjonsrente er vist noe mer
oppdelt i tabell 4.2.1-1 og tabell 4.2.1-2, s. 35.

4 2-29zi§§§ä9§§e§§s§l_sk§E1e§izs_§§ea§s11_k21läz§í§
Oppgaver over utgifter for drift og vedlikehold av varmekraftanlegg
varierer de enkelte kraftselskapimellom. Det samme gjelder for-
delingen av disse kostnaderpà faste og variable andeler.

Tallene her representereret skjønnsmessiggjennomsnittav nyere
opplysningerfra skandinaviskekraftselskap.

På dette grunnlag anslås variable drifts- og vedlikeholdskostnader
som følger:
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Installasjon MW l x 75 l x 600

Drift, Vedlikehold av
selve kraftverket øre/kWh 2.0 1.0

do., avsvovlingsanlegg " 1.1 1.4

Deponering, transport " 0.2 0,2

SUM Øre/kWh 3.3 2.6

De faste árskostnader fremgår av tabell 4.2.1-2, s. 35.

4 2-3 §£§2§el§E9§§2§§25L_k2l;5£2§E
Brenselkostnadenebestemmesav spesifiktvarmeforbrukog kullpris.

Spesfiktvarmeforbrukvarierermed anleggsstørrelsen. Spesifikt
varmeforbruk er her satt til 9.6 MJ/kWh for l x 75 MW, henholdsvis

til 9.0 MJ/kWh for l x 600 MW størrelse.

Kullprisen er vanskelig å tallfeste. Problemet er à bedømme hvordan

prisen kan utvikle seg langt inn i fremtiden. Om det eksempelvis
antas at idriftsettelse skulle skje litt ut i 90-tallet, blir den

tilsvarendeperiode à anslå prisen for fra dette tidspunktav og 25
àr videre fremover.

Utgangspunktet for betraktninger omkring fremtidig kullprisutvikling

blir situasjonen pr. idag med et presset kullmarked, og lave priser.

Det er store lagre både hos produsenter og brukere. Ny produksjons-

kapasitet av betydelig størrelse forventes introdusert på det

internasjonalekullmarkedde nærmeste àr. Kursutviklingenfor
dollar er usikker, osv.

Det foreligger derfor ulike oppfatninger om både hva kullprisen

kunne ha vært idag under mer normale markedsforhold, og hvordan den

kan tenkes à utvikle seg i årene fremover. En felles oppfatning

synes imidlertidå være at fremtidigprisutviklingfor kull bør
kunne bli mer stabil enn for olje. Grunnen til det er at kullres-

sursene er langt større, at de er bedre spredd globalt, og at de i

stor grad finnes i de større industrialiserte land.



Produksjonskostnaden for fremtidig kullkraft må derfor angis med

kullpris som parameter. Det er gjort anslag om fremtidig pris, for

å illustrerehvordan dette slår ut. Som basis for beregningav
fastkraftkostnader for kullkraft, se avsnitt 6, har en her brukt to

alternative kullpriser. Disse er henholdsvis l5 kr/GJ og 19 kr/GJ,

jan. 84 pengeverdi.

Prisen på 15 kr/GJ er à oppfatte som en avrundetpris pr. l.l.84,
egnet som basis for en stilisertberegningav videre kullprisut-
vikling.

Om det antas 0% videre realprisstigningi alle år frem til avsluttet
drift blir gjennomsnittsprisen over en fremtidig driftsperiode også

15 kr/GJ.

Tallet på 19 kr/GJ er til sammenligning et eksempel hvor en viss

realprisstigning er inkludert. Fig. 4.2-l s. 44 viser eksempler på

stiliserteforløp av en kullprisutvikling,både hva angår for-
skjelleri stigningstakti %/år, og forskjelli tidspunkt for når
videre stigning setter inn i forholdtil utgangspunktetpà l5 kr/GJ.

Området 1-2%/år realprisstigning som anvendt i figuren er mye brukt

i utenlandske studier, eksempelvis ref.8.

For konklusjoner omkring hvordan alternative kullpriser slår ut for

kullkraft henvises til avsn. 6 og 7.

4 2-4 Ezeésäsieeskestæeêi_k2ll5§§ä§
Med tallverdierangitt i avsn. 4.2.1 - 4.2.3 for faste årskostnader,
variable driftskostnadereksklusivebrensel, og spesifiktvarmefor-
bruk, kan samlet produksjonskostnad for kullfyrt kondenskraft

beregnes. Brukstid og kullpris inngår som parametre.

Brukes tallverdienefor 1 x 600 MW og 7% kalkulasjonsrentesom
eksempel blir produksjonskostnaden i øre/kWh:
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Pk = ——— X l00 + 2,6 + 0,9 Bk

der T = brukstid, t/år

Bk = kullpris,kr/GJ.

Dette gir kostnaden per produsert enhet i kraftverket. For be-

regning av fastkraftkostnaden for kullkraft i samspill med Vann-

kraftsystemet henvises til avsn. 6.

4.3 Gassfyrt kondenskraftverk

Dette alternativer tatt med for à illustrerehvordan produksjons-
kostnadenefor et slikt verk kunne bli for ulike gasspriser,om
gassbasert kraftproduksjon skulle bli aktuelt i Norge.

4 3-1 52;299§52§Ea§§§£;_£2§§§.é£§£2§E2§§§£L_92§§k£2£§

Det er forutsatt et rent gasskraftverk, som ikke har installasjoner

for å kunne fyre med kull. Et slikt verk blir billigere à bygge enn

et kullfyrt verk. Dette skyldes i hovedsak at kostnader forbundet

med kullager, kullbehandling, askeanlegg og avsvovlingsanlegg faller

bort, og at kjelanlegget får mindre dimensjoner.

Det er ikke innhentet veiledende priser på selve kraftverket.

Kostnadene er anslått på grunnlag av prisene for kullkraftverket.

Anleggskostnaderog faste årskostnaderfremstårsom følger:

Installasjon MW 1 x 75 l x 600

Kalkulasjonsrente % 5 7 5 7

Anleggskostnad, kr/kW 7800 8100 4600 4800

Faste àrskostn.kr/kW/år 705 845 395 480

Grunnlaget for alternativet 7% kalkulasjonsrente er vist noe mer

oppdelt i tabell 4.3.1-1og 4.3.1-2,s. 36.
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4-3 2 9£i§§§§9§Ea2§§EL_e5§E;2§iy§_§£§2§§lL_92§§E£2§£

For l x 75 MW anslås variable vedlikeholds- og personalkostnader til

1.9 ¢re/kWh.

For 1 x 600 MW anslås de samme kostnader til 0,9 øre/kWh.

De faste årskostnaderfremgårav tabell 4.3.1-2.

4-3-3 §£§E§§l§E9§EE§§§£L_9§§§5£§§E

For l x 75 MW anlegg settes spesifikt varmeforbruk til 9,0 MJ/kWh,

for 1 x 600MW til 8,4MJ/kWh.

Gassmarkedeter ikke et åpent marked i samme grad som for olje eller
kull. Gassprisen er mer knyttet til de enkelte prosjekter og

kontrakter.

Det er derfor ikke gjort noe forsøk på å tallfesteet fremtidig
prisområdefor gass til kraftverksformåli Norge, i det kostnads-
grunnlaget for slik gass ikke er kjent.

Som illustrasjon på et prisområde pr idag synes prisen for Sleipner-

gassen i foreliggende utkast til avtale á dreie seg om ca. 30 kr/GJ.

4-3-4 2£9§25§i9a§59§§2§§;_92§§E£§£E

Med tallverdierangitt i avsn. 4.3.1 - 4.3.3 for faste årskostnader,
variable driftskostnader eksklusive brensel, og spesifikt brensels-

forbruk, kan produksjonskostnad for gassfyrt kondenskraft beregnes.

Brukstid og gasspris blir parametre.

Brukes tallene for l X 600 MW og 7% kalkulasjonsrentesom eksempel
blir kostnadenpr produsertenhet, i øre/kWh:

Pg= x 100+ 0,9+ 0,84Bg

0-:
(D
H

*3

II

Brukstid, t/år

- Gasspris, kr/GJ.
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Sammenliknesdenne produksjonskostnadfor et lx600 MW gassfyrtVerk
med tilsvarende kostnad for et lx600 MW kullfyrt verk, avsn. 4.2.4,

kan betalbar gasspris illustrerespå en forenkletmåte.

Med kullprispå 15 kr/GJ kunne en her betale ca 23 kr/GJ for gassen,
og likevel oppnå samme produksjonskostnad ved gasskraftverket som

ved kullkraftverket. Dette skyldes at de øvrige kostnadskomponenter
er lavere for gasskraftverket. Med kullpris på 19 kr/GJ kunne en

betale ca 28.5 kr/GJ for gassen.

Ved denne sammenlikning er brukstiden forenklet satt til 5500 t/år

for begge typer verk.

I praksis vil imidlertid billedet være mer komplisert. Kvantifi-

sering av betalbar gasspris i Norge i forhold til kullpris vil

avhenge av en rekke omstendigheter, og forutsette nøyere data og

analyser enn dette.

Eksempelvis vil gassuttaksbetingelsene (faste eller fleksible

kvanta) være av stor betydning. Hvilke krav som stilles til reserve-
brenselsopplegg,eventuell senere ombyggingsmulighettil kull, i det
hele hva slags gasskraftverkalternativ det skal sammenliknes med vil

også kunne påvirke betalbar gasspris i betraktelig grad. System-

messige gevinster eller tap ved samspill med vannkraftsystemet vil

også ha betydning. Miljøforhold kan også spille inn, etc.

4.4 Kjernekraft

4 4-1 é2l2s9§52§E2§§§£L.§§§§2_é£§E9§£a2é2£;_Ei2£22E£§£§
Kostnadene for kjernekraftverk representerer som for de øvrige verk

priser for nøkkelferdige anlegg fra tyske og sveitsiske leveran-

dører, med anslåtte tilleggskostnader for en norsk byggherre.

Anleggskostnaderog faste årskostnaderfremstår som følger, for
alternative størrelser og kalkulasjonsrenter:
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Installasjon MW 1 x 600 1 X 1000

Kalkulasjonsrente % 5 7 5 7

Anleggskostnader kr/kW 16.500 17.700 10.900 ll.700
Faste árskostnaderkr/kwår 1410 1755 965 1195

Grunnlaget for tallene for 7% kalkulasjonsrente er vist noe mer

oppdelt i tabell 4.4.1-l og tabell 4.4.1-2, s. 37.

4-4-2 2£i§§§52§E2§§§£;_i2El2§iz§_§£22§2lL_Ei§£9§E£§§§

Variable vedlikeholds- og personalkostnader er anslått til 1.2

øre/kWh, for begge størrelser.

Variabel brenselskostnad er anslått til 5.3 Øre/kWh, igjen for begge

størrelser. Det er forutsatt at brensel mellomlagres og sluttde-

poneres, ikke opparbeides.

Samlet driftskostnad inklusive brensel blir da 1,2 + 5,3 = 6,5

Øre/kWh.

4 4-3 E£9§9E§i92§59§E§§§;.5ie£2§k£§§£

Brukes fast àrskostnad for 1 x 1000 MW og 7% kalkulasjonsrente som

eksempelblir kostnadenper produsertenhet, Øre/kWh:
Pkj.= ll%§x 100+ 6,5,

der T = brukstid, t/år.

For beregning av fastkraftkostnaden for kjernekraft i

vannkraftsystemet henvises til avsn. 6.
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4.5 Gassturbin,lettoljefyrt

4 5-5 é2;299§E9§§2§§L.£§§E2_é£§E2§£2§§§£L_9§§§E2£§i2

Anleggskostnad og faste àrskostnader for et gassturbinverk anslås

som følger:

Installasjon MW l X 123

Kalkulasjonsrente % 5 7

Anleggskostnad kr/kW A 1670 1700
Faste àrskostnader kr/kWàr 135 160

Tabell 4.5.1-1 og tabell 4.5.1-2, s. 38 viser grunnlaget for 7%

kalkulasjonsrentenoe mer oppdelt.

4 5-2 92;£§§59§§a§§§£L_2E§5lu§iz§_é£22§§l;_9§§§§9£§i2

Variable vedlikeho1ds- og personalkostnader anslås til 2 Øre/kWh.

4-5-3- §£§2§§l§59§§a§§L_le§§9lie§2£§_9a§§§2£é19

Spesifiktvarmeforbrukanslås til 12 MJ/kWh.

Som illustrasjon på en markedspris for lettolje var Rotterdam-noter-

ingene våren 84 ca. 45 kr/GJ.

Prisutviklingen fremover pá lettolje er usikker. Den vil i stor

grad bestemmesav ràoljeprisene,og kursen på dollar.

Ved beregning av fastkraftkostnad for gassturbiner er 45 kr/GJ lagt

til grunn som eksempel, se avsn. 6 og 7.
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4-5-4 Bzeäsäêieaääeäènsél_s§§§§2zäin
Med 7% kalkulasjonsrente blir kostnaden per enhet produsert i

kraftverket, øre/kWh:

Pgt = låg x 100 + 2,0 + 1,2 x Bo

der T = Brukstid, t/år

Bo = Lettoljepris, kr/GJ.

For konklusjoner vedrørende fastkraftkostnad for gassturbinverket i

samspill med vannkraftsystemet henvises til avsn. 6.

4.6 Kostnadsutviklingen for varmekraft, januar 82 - januar 84

Tabell 4.6.-1, s. 39 viser en sammenstilling av kostnadstall fra

forrigerapport, januar 82, og fra denne rapport, januar 1984.

Endringer fra januar 82 til januar 84 omfatter både innvirkningen av

prisutviklingen i perioden, og innvirkningen av reviderte anslag for

enkelte tilleggskostnader utenom hovedleveransen. Videre er

fordelingen mellom faste og variable produksjonskostnader eksklusive

brensel endret noe for kullkraft.

Om anleggskostnadene brukes som sammenlikningsgrunnlag fremstår

følgende endringer for perioden januar 82 - januar 84:

- Kullkraft: Ca. 13% nominell stigning, eller ca 4% realnedgang,

om det korrigeresfor Økningen i konsumprisindekspå
17% i perioden.

- Kjernekraft: Ca. 25% nominell stigning, tilsvarende ca 6%

realøkingi forholdtil konsumprisindeks.

- Gassturbin: Ca. 42% nominell stigning, tilsvarende ca 20%

realøking i forhold til konsumprisindeks.
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Anleggskostnadene for gassturbiner har altså økt betydelig i peri-

oden. Dette skyldes rimeligvis et mer aktivt marked, med høyere

priser.

5 . KRAFTOVERFØRING

Kostnadene for kraftverksprosjekteri det foregåendeer referert
utgående linje fra kraftstasjon,inklusiveopptransformering.

5.1 Enhetskostnaderfor linjer

Utvalget har også innhentet kostnader for kraftoverføringsledninger.

Disse kostnadervil bl.a. være avhengigeav linjetypeog terrengfor-
hold. Kostnadene,referert januar 1984, er anslátt à ligge innenfor
følgende grenser (kilde NVE-EEP):

132 kV ledninger, Simplex 0.8 - 1.3 Mkr/km

132 " " , Duplex 1.2 - 1.9 "

300/420 KV ledninger, Simplex 1.3 - 2.4 "

300/420 " " Duplex 1.6 - 3.0 "

300/420 " " , Triplex 1.8 - 2.9 "

Ledninger fra 300 kV og 420 kV er kostnadsmessig omtrent like fordi

300 kV ledninger er forutsatt klargjort for senere overgang til 420

kV.

Kostnadsanslagene er basert på anvendelse av stålmaster. Ved

anvendelse av tremaster for 132 kV linjer, Simplex, vil kostnadene

bli noe lavere,omrâdet0.65 - 1,1 Mkr/km.

Kostnadene er eksklusive grunn- og skadeerstatninger til Televerket,

men inklusive 10% investeringsavgift.

5.2 Overføringskostnader,hovednett

Energidirektorathar i tillegg til beregningerav
langtidsgrensekostnad (LTGRK)referertkraftstasjonsveggogså
beregnet LTGRK ved ulike snitt i kraftsystemet (7), til alminnelig
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forsyning.

Av disse beregninger fremstår gjennomsnittlig overføringskostnad

i hovednettetsom følger, i øre/kWh:

Kalkulasjonsrente 5% 7%

År 1984 3 4
" 1990 4 5

5.3 Kreditering av overføringskostnad

Om et kraftverksprosjektligger spesieltsentralti nettet, og i et
underskuddsområde, kan kraften tenkes matet inn på et lavere nett-

nivå (132 kV) enn hovednettet. Alternativt kan overføringene bli

kortere. En tilsvarendekrediteringav overføringskostnadfor
hovednettetkan i så fall komme på tale, i forholdtil beregnet
gjennomsnittskostnad. I hvilken grad slik kreditering kan gjøres

vil avhenge av omstendigheteneomkring det enkelte prosjekt.

Kreditering for overføringskostnad kan eksempelvis være aktuelt for

et sentralt plassert kullkraftverk i Østlandsomràdet.

6. FASTKRAFTKOSTNADER

Fastkraftkostnadene for varmekraft i vannkraftsystemet avviker

vanligvis fra kostnadenepr. produsertenhet i varmekraftverket.
Dette skyldes at produksjonsevnenfor vannkraftsystemetvarierermed
nedbørsmengden fra år til år. Varmekraftverket kan supplere vann-

kraftproduksjonen i nedbørssvake àr, og derved foredle tilfeldig

kraft til fastkraft.

6.1 Driftssimuleringer

Ved hjelp av driftssimuleringerer fastkraftkostnadenfor varmekraft
beregnet.

Driftssimuleringene er gjort med modellen JARSIM mot det syd-norske
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kraftsystemslik en antar det vil være omkring l990:

Tre ulike typer varmekraft er undersøkt:

- Kullkraft: l x 600 MW
1 x 75 MW

- Kjernekraft: l x 600 MW
l X 1000 MW

- Gassturbinverk: l x 123 MW

Tabell 6.1-l nedenfor angir hvilken tilgjengelighet som er benyttet:

Type Installasjon Tilgj.het (%)
MW Vinter Sommer

Kullkraft 1 x 600 85 49

75 85 49

Kjernekr. 600 85 37
x 1000 85 37

Gassturb. l x 123 85 49

Tabell 6.1-1: Tilgjengelighetsdata for driftssimuleringer.

Tallene for tilgjengeligheter utledet av àrstilgjengeligheten,og
er en funksjon av planlagte og ikke planlagte stopp. Årstilgjenge-

ligheten for kullkraftverkog gassturbinerer satt til 70%, mens den
for kjernekraftverk er satt til 65%. Forskjellen i tilgjengelighet

sommer og vinter fremkommer ved at planlagt vedlikehold legges til

sommer.

Tallene for driftsavhengige kostnader og faste àrskostnader er

hentet ut i fra avsn. 4.

Driftsavhengige kostnader for kullkraft er beregnet med utgangspunkt

i en kullpris på 15 kr/GJ. P}g.a. den store usikkerheten i frem-



tidig kullpris er det også gjort noen beregninger med kullpris 19

kr/GJ. De driftsavhengigekostnaderblir da 19,7 øre/kWh og 21,5
Øre/kWh for h.h.v. 1 x 600 MW og 1 x 75 MW.

Gassturbinene er forutsatt å være lettolje-basert, oljepris 45

kr/GJ.

For å redusere beregningsunøyaktighetene ved simuleringene av den

minste kullkraftenheten (1 x 75 MW) er det lagt inn 8 x (1 x 75) MW.

Tilsvarende er det for gassturbin—alternativet lagt inn 5 x (1 x

123) MW. Spesifikkkapitalkostnader imidlertidsom for enhets-
størrelsene l x 75 MW og 1 x 123 MW.

De driftsavhengige kostnader for gassturbiner er høyere enn første

trinn på avsavnsverdikurven. En har allikeveli disse simuleringer
forutsatt at gassturbinene kjøres for fullt før rasjonering iverk-

settes.

Tabell 6.1-2 viser de beregnede fastkraftkostnaderog varmekraftens
optimalebrukstid ved innpassingi det norske vannkraftsystem.

Beregningene er gjort med 5% og 7% kalkulasjonsrente. Kullpris = 15

kr/GJ.

Type Installasjon Brukstid Utnyttelse Fastkraftkostn.
MW timer/år i % av (øre/kWh)

ti1gj.het 5% 7%»

1 x 600 5300 87 24 O 26 5
Kullkraft1 x 75 5600 92 33:0 35:5

. l X 600 5500 97 30 0 36 5K3er“ekraft1x 1000 5500 97 23:0 27:0
Gassturbin 1 x 123 350 6 25,0 25,5
(lettolje)

Tabell 6.1-2. Fastkraftkostnad varmekraft, referert kraftst.vegg.
Kullpris = 15 kr/GJ, lettoljepris= 45 kr/GJ,
stadium 1990.

Brukstid og utnyttelsei % av tilgjengeligheter angitt for alterna-
tivet med 7% kalkulasjonsrente. Lavere rentekrav gir lavere optimal



-25..

fastkraftbelastning, og for kullkraftverk og gassturbinverk fører

dette til noe lavere brukstid.

Tabell 6.1-3 viser fastkraftkostnader for kullkraft for alternativ

kullpris = 19 kr/GJ.

Installasjon Brukstid Utnyttelse, Fastkr.kostnad
MW timer/år % av øre/kWh

tilgj.het 5% 7%

Kullkraft 1 x 75 5300 87 37 40.0
Kullkraft l x 600 5000 82 28.0 30.0

Tabell 6.1-3: Fastkraftkostnadkullkraft,referert kraftst.vegg.

6.2

Kullpris = 19 kr/GJ, stadium 1990.

Kommentarer

Følgende kommentarer gjelder:

Fastkraftkostnadeneer beregnet ved driftssimuleringermot det
1990.

karakter (reguleringsgrad etc.) endres lite frem mot århundre-

syd-norske kraftsystem, stadium ca.

skiftet skulle resultatene være gyldige selv om varmekraften

ikke introduseres før rundt århundreskiftet.

Det må understrekes at de beregnede fastkraftkostnader gjelder

under forutsetningav at kraftsystemethele tiden bygges ut
samfunnsøkonomiskoptimalt i forholdtil forventetfastkraft-
etterspørsel. Dvs. at utvidelser av systemet ikke foretas før

fastkraftbelastningen er slik at forventet kraftverdi for

fastkraft i systemet (KTGRK) er lik fastkraftkostnaden for den

aktuelle varmekraftkategori (LTGRK).

fastkraftkostnad er betydelig høyere enn dagens LTGRK for

Fordi varmekraftens

vannkraft forutsettes det dermed at systemet presses langt mer

enn i dag (høyere fastkraftandel), med derav følgende lavere

leveringssikkerhetfor fastkraft. Dersom en slik reduksjon i
leveringssikkerhetenikke aksepteres,dvs. at det legges en
nedre skranke på akseptabel leveringssikkerhet, vil fastkraft-

kostnaden, spesielt for gassturbiner, bli lavere.

Fordi kraftsystemets
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De beregnedekostnaderer sterkt knyttet til den beskrivelsen

som er gitt av utenlandsmarkedet. Spesielt er fastkraftkost-

naden for gassturbinverk svært følsom for hvilke importmulig-

heter vi kan regne med i et tørràr, og til hvilken pris.

Importen ligger nemlig i et prisleie hvor den er en direkte

konkurrenttil gassturbiner. Når en denne gang kommer ut med en
lavere fastkraftkostnad for gassturbiner enn ved l982-bereg-

ningene (trosshøyere kapital - og brenselskostnader),så
skyldes det en mer pessimistisk vurdering av importmulighetene

fra Sverige i 90-årene. Importen foredler innenlandsk tilfeldig

vannkraft,og jo større importmuligheterdess mer av den til-
feldige vannkraften vil allerede være foredlet til fastkraft

idet gassturbinene introduseres. Når en denne gang regner med

mindre importmuligheter vil derfor gassturbinene gi høyere

foredlingsgevinst, lavere brukstid og lavere fastkraftkostnad.

Det er i denne sammenhengnødvendigá understrekeden store
usikkerhetsom knytter seg til beskrivelsenav utenlandsmar-
kedet, og at dette må tas hensyn til ved vurdering av den

beregnede fastkraftkostnad for gassturbiner. Det må også nevnes

at slik fastkraftkostnaden er beregnet må den oppfattes som en

gjennomsnittskostnad for de første 5 enheter â 123 MW gass-

turbinverk. Ved økende mengde gassturbiner i systemet vil
foredlingsgevinsten avta og fastkraftkostnaden Øke.

Forutsattøkonomiskoptimal tilpassingmellom produksjonskapa-
sitet og fastkraftforpliktelse vil systemets marginale kraft-

verdi bare sjelden (i løpet av simuleringsperioden) ligge under

utkoblingsprisenfor kull- og kjernekraft.Disse vil dermed gå
som grunnlastverk med liten foredlingsgevinst. Den minste

kullkraftenheten får høyest brukstid selv om de variable kost-

nader er høyere for 1 x 75 MW (l7,7 øre/kWh) enn for l x 600 MW

(l6,7 øre/kWh). Dette skyldes at 1 x 75MW alternativet får en

høyere resulterende fastkraftkostnad, hvilket betyr at systemet

skal presses mer (høyere fastkraftandel) enn for l x 600 MW

alternativet.

Det er i disse beregningene ikke tatt hensyn til eventuelle

effektsviktkostnader. Disse vil, dersom de er av merkbar
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størrelse, gi høyere fastkraftkostnader for kull- og kjerne-

kraft.

Årsaken ligger i kull- og kjernekraftens relativt høye fast-

kraftbidrag i forhold til effektbidraget. Fastkraftbidraget til

et 600 MW kullkraftverk er ca 3,6 TWh. Dette tilsvarer en

økning i maksimal effektbelastning på ca 800 MW (brukstid:

4500 t). Dermed vil risikoen for effektsvikti systemet,og
tilhørende effektsviktkostnad, øke.

6.3 Konklusjoner av driftssimuleringene

Beregningeneviserat med 7% kalkulasjonsrentevil et begrenset
tilskuddav gassturbineri det norskekraftsystemkunnegi billigere
fastkraft enn kull- og kjernekraft. Fastkraftkostnaden for gass-

turbiner er imidlertidsvært følsom for endringer i de importmulig-

heter som antas à foreligge i tørrár. Økt importmulighet, eksempel-

vis en ny kabel til Danmark, vil øke fastkraftkostnaden.

Ved 5% kalkulasjonsrentevil enheter av lxl000MW kjernekraftgi det
billigste fastkrafttilskudd.

Beregningene viser at både store enheter kullkraft (1x600 MW), store

enheter kjernekraft (1x1000MW) og gassturbinkraft(1x123MW) synes
å kunne gi fastkrafttilskuddtil en kostnad som er konkurransedyktig
med endel av de dyrere vannkraftprosjekter som inngår i beregningen

for langtids grensekostnad, se fig. 3.3-1, s 43.

Med gunstig plasseringi det norske kraftsystem (i underskuddsom-
råder) vil en for kull- og kjernekraft kunne redusere overførings-

kostnadene i hovednettet noe i forhold til gjennomsnittet for

vannkraftsystemet.

Mindre enheter kullkraft (1x75MW) og mindre enheter kjernekraft
(1x600 MW) vil ikke være konkurransedyktige.
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Ovenstående gjelder for 7% kalkulasjonsrente. Settes kalkulasjons-

renten til 5% er ikke varmekraften konkurransedyktig før omtrent all

vannkraft er utbygd.

Dersom det forutsettesen realprisstigningpå kull fra 15 kr/GJ til
19 kr/GJ vil store enheter kullkraft heller ikke med 7% kalkulasjons-

rente være kostnadsmessig interesssant før tilnærmet all vannkraft

er utbygd.

Tabellen nedenfor viser de beregnede fastkraftkostnader stadium
1990, øre/kWh:

Kalkulasjonsrente 5% 7%

Kullkraftl)1x600MW 24,o% 26,5
1x 75 MW 33,0 36,5

Kjernekraft 1x 600 MW 30,0 36,5
lx1000 MW 23,0 27,0

Gassturbin 1x 123 MW 25,0 25,5

1) Tallene gjelder for en kullprispå 15 kr/GJ. Med kullpris 19
kr/GJ blir fastkraftkostnaden 3,5 - 4,0 øre/kWh høyere.

7 SAMMENFATTENDE KONKLUSJONER

Følgende fremstår av undersøkelsen:

- For et midlere vannkraftverk er nominell stigning i utbyggings-

kostnad anslått til 6%, basert på tilbudspriserjan. 84 i
forhold til jan. 82. Dette lave tall skyldes et presset marked

på entreprenørsiden, med uendrede tilbudspriser i perioden.

Til sammenlikning steg konsumprisindeksen i samme periode med

ca. 17%. I forhold til denne har det altså vært en realnedgang

i kostnadene for et slikt vannkraftverk.

For allerede inngåtte kontrakter vil imidlertid en utbygger ha

registrerten prisglidningpå ca 15%, p.g.a. glideskalaer
innebygget i disse.

- Stigningen i langtids grensekostnad (LTGRK) for vannkraft er

imidlertid høyere. Om året 1990 legges til grunn har nominell
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stigning vært ca. 25%. Denne høye stigning skyldes at dyrere,

mer beskårne prosjekter i sterkere grad er kommet med i 84-

grunnlaget enn i 82-grunnlaget, og at utbyggere tydeligvis

forutsetter en langsiktig kostnadsutvikling mer på linje med den

almene prisutvikling.

I forhold til stigningen på 17% i konsumprisindeks har det altså

vært en realøking i LTGRK.

Stigningen i anleggskostnad for de varmekraftalternativ som var

med i forrige kostnadsrapport er som følger:

Kullkraftverk: Ca. 13% nominell stigning,altså en viss
realnedgang i forhold til konsumprisindeksen.

Kjernekraftverk Ca. 25% nominell stigning,altsà en viss
realøkingi forhold til konsumprisindeksen.

Gassturbiner:Ca. 40% nominell stigning,altså en betydelig
realøkning i forhold til konsumprisindeksen.

Langtids grensekostnad for vannkraftsystemet og fastkraftkost-

nader for varmekraft i vannkraftsystemet stadium 1990 kan

sammenfattes som følger, referert kraftstasjonsvegg, øre/kWh:

Kalkulasjonsrente 5% 7%

Vannkraft, LTGRK 1990 16,0 21.0

Kullkraft, 1 x 600 MW, 15 kr/GJ kullpris 24,0 26,5

" 1 x 75 " " 33,0 36,5
Kullkraft, 1 x 600 " 19 kr/GJ kullpris 28,0 30,0

" 1 x 75 " " 37,0 40,0
Kjernekraft 1 X 600 MW 30,0 36,5

" 1 x 1000 " 23,0 27,0
Gassturbin, 1 x123 MW, 45 kr/GJ

lettoljepris 25,0 25,5
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Det knytter seg endel forutsetninger og reservasjoner til disse

tall,

disse forhold for øyet.

som angitt i foregående avsnitt. Tallene må leses med

Beregningene viser imidlertid at med 7% kalkulasjonsrente, og

lettoljepris på 45 kr/GJ, vil et begrenset innslag av gasstur-

Dette til

Hvilke

forutsetninger som legges til grunn om fremtidig importmulig-

biner kunne være det billigstevarmekraftstilskudd.
tross for den kraftige stigningen i anleggskostnad.

hetene imidlertid er helt avgjørende.

Med 5% kalkulasjonsrenteville enheter av 1 x 1000 MW
kjernekraft kunne ha gitt det billigste tilskudd.

Med 7% kalkulasjonsrente,og kullprispå 15 kr/GJ viser bereg-
ningene at enheter pà 1 x 600 MW kullkraft, 1 x 1000 MW kjerne-

kraft og 1 x 123 KW gassturbinkraft synes à kunne gi fastkraft-

tilskudd til en kostnad som er konkurransedyktig med endel av de

dyrere vannkraftprosjekter som inngàr i grunnlaget for beregning

av LTGRK.

Ved gunstig plassering i kraftsystemet av kullkraft eller

kjernekraft vil en kunne redusere overføringskostnaden noe i

forholdtil gjennomsnittetfor vannkraften.

Enheter på 1x75 MW kullkraft, og 1x600 MW kjernekraft vil ikke

være konkurransedyktige.

Om det forutsettesen realprisstigningpå kull fra 15 kr/GJ til
19 kr/GJ synes større enheter kullkraft selv med 7%

kalkulasjonsrente ikke å kunne være konkurransedyktige.

Med 5% kalkulasjonsrentesynes ikke varmekraftenkonkuranse-
dyktig før tilnærmet all vannkraft er utbygget, selv med dagens

brenselspriser.
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Tabell3.1-l Nyttbaz vannkraft p: 1.1.84 (nidlere produkajonaevne i GWh/år). Gruppering etter kategori.
Pylkesvis fordeling.

Tallene antatte: økononiklaase 1-6
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NYTTBAR VANNKRAFT PR 1.1.84

(talleneangirmidlereårsproduksjon)

U) Utbygd 99,2 Twh

K) Konsesjongitt (underutbygging) 5,9 Twh

S) Konsesjonsøkt:
Otta 3,6 TWh
Etna-Dokka 0,8 TWh
Tovdal 0,9 Twh
Breheimen 3,0 wwm
Gaular 1,1 Twh
Rauma 1,2 TWh
Svartisen 4,1 Twh
Andre1) 1,9Twn 16,6TWh

F) Forhåndsmelding2) gitt:
Nausta 0,7 TWh
Sanddøla 0,8 TWh
Vefsna 1,6 TWh
Andre1’ 4,0 Twn 7,1TWh

R) Rest, ikke vernet 19,6TWh

v1)verner:1119353) 12.2rwh

V2) Varig vernet 3) 11.7TWh

Sum undersøktvannkraftpotensial: 172,3 TWh

1) Prosjektermindre enn 0,5 TWh
2) on planleggingi henholdtilvassdragsreguleringslovens54a
3) Stortingetsvedtakav 6.4.1973og 30.10.1980

Talleneomfatterøkonomiklassel-5.

1ub¢113,1-2 Nyttbarvannkraftpr l.l.84(midlereproduksjonsevne
i Tfih/är).Produksjonsevnefor en del planlagteanlegg
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Installasjon MW 1 x 75 1 x 600

Anleggskostnad kr/kW 8830 5170

Investeringavgift " 740 430

Byggetidsrenter " 1420 1065

Sum anleggskostnad,
avrundet kr/kW 11000 6700

Tabell 4.2.1-1

Anleggskostnader for kullfyrt kondenskraftverk.
Pengeverdi januar 84, 7% kalkulasjonsrente.

Installasjon MW 1 x 75 1 x 600

Kapitalkostnad (annuitet,
25 àr, 7%) kr/kWår 945 575

Faste driftskostnader,
eks. røkgassrensing " 180 80

do., røkgassrensing " 55 25

Lagerhold brensel " 30 30

Sum, faste årskostnader kr/kWàr 1210 710

Tabell 4.2.1-2: Faste årskostnader for kullfyrt kondenskraftverk.
Pengeverdi januar 84, 7% kalkulasjonsrente,
25 års avskrivn.tid.



Installasjon

Anleggskostnader

Investeringsavgift

Byggetidsrenter

Sum anleggskostnad,
avrundet

Tabell 4.3.1-1:

Anleggskostnader for gassfyrt kondenskraftverk.
7% kalkulasjonsrente.Pengeverdijanuar 1984.

Installasjon

Kapitalkostnad i
25 àr, 7% kalkulasjons-
rente

Faste driftskostnader

Sum, faste årskostnader

Tabell 4.3.1-2:

(JJ
OW

MW

kr/kW

kr/kW

MW

kr/kwàr

kr/kWár

l X 75

6460

540

1040

8100

1 x 75

690

155

845

Faste årskostnader for gassfyrt kondenskraftverk.
Pengeverdi januar 1984. 7% rente, 25 àr avskrivning.

l x 600

3700

310

760

4800

1 X 600

410

70

480



Installasjon MW

Anleggskostnader kr/kW

Investeringsavgift "

Byggetidsrente "

Sum anleggskostnad, avr. kr/kW

Tabell 4.4.1-l:

37

Anleggskostnader for kjernekraftverk.
Pengeverdijanuar 84, 7% kalkulasjonsrente.

Installasjon MW

Kapitalkostnad,
25 àr, 7% kalkulasjons-
rente, innkl.
avviklingskostnad kr/kWàr

Faste driftskostnader "

Fast andel, brensel "

Sum faste årskostn. kr/kWàr

Tabell 4.4.1-2:

l x 600

12750

1070

3860

17700

1 x 600

1530

190

35

1755

l x 1000

8450

710

2560

ll70O

l X 1000

1015

145

35

1195

Faste àrskostnader for kjernekraftverk, pengeverdi januar 1984. 7%
kalkulasjonsrente,25 àr avskrivningstid.
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Installasjon MW

Anleggskostnad kr/kW

Investeringsavgift

Byggetidsrente

Sum anleggskostnad, avr. kr/kW

Tabell 4.5.1-l:

Anleggskostnad for 1 x 123 MW
gassturbinverk, lettoljedrift.
Pengeverdi januar 1984, 7% kalkulasjonsrente.

Installasjon MW

Kapitalkostnad,
25 år, 7% kr/kWár

Faste driftskostnader "

Sum faste árskostnader kr/kWår

Tabell 4.5.1-2:

Faste årskostnader for l x 123 MW gassturbinverk.
84, 25 àr, 7% kalkulasjonsrente.

l x 123

1455

130

113

1700

l x 123

145

15

160

Pengeverdi januar
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Jan.82 Jan.84 NominellReelll
Øking Øking

E2;l§x£§_59a§§2§L-l_§_§99_MW

Anleggskostnad kr/kW 5940 6700 +13% - 3.4%
Fast årskostnad " 695 710
Driftsavh, kostn.,
eks. brensel Øre/kWh 0.4 2.6

§i§§§§5£§£EL-;_§_l999_MW

Anleggskostnad kr/kW 9420 11700 +25% + 7%
Fast årskostnad kr/kWàr 960 1195
Driftsavh.kostn.,
inkl. brensel Øre/kWh 5.0 6,5

§§§§§9§§i§l_1_§_l2§_MW

Anleggskostnad kr/kWh 1200 1700 +42 + 21
Fast årskostnad kr/kWár 107 160
Driftsavh.kostn.,
eks. brensel øre/kWh 3.6 2.0

Tabell 4.6.-1: Sammenlikning mellom kostnadstall for varmekraft,
januar 82 - januar 84, 7% kalkulasjonsrente.

1) Korrigert for stigningen i konsumprisindeksen i perioden, 17%.

)



Fig. 3.1-1 :Qkonomiklassifisering, gjenværende vannkraft
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Fig. 3.3-1 :

Fastkrafttilgang, GWh/år

Fordeling av fastkraftkostnaden m.h.t. fastkrafttilgangen
fra vannkraftprosjekter som er med i LTGRK -
rapporten EE 6/84

Fastkrafttilgangen er på 29.4 TWh/år

Kalkulasjonksrentener 5 og 7%
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Fig. 4.2-1 : lllustrasjon av alternative kullpriser over Ievetiden for

et fremtidig kullkraftverk, for forskjellige stiliserte

realprisforløp. Jan. 84 pengeverdi.

Basis kullpris pr. 1.1 .84 = 15 kr/GJ

Antatt driftsperiode —Ar 10-35 fra 1984
(1994 —2019)


