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INTRODUKSJON

Etter initiativ av Studieselskapet for Norges
vannkraft ble der holdt et møte den 10. februar 1967
til diskusjon om samarbeid for å utrede spørsmålet
om sikring av elektrisitetsforsyningen i tørre år.
I møtet deltok representanter for Landsforeningen
for elektrokjemisk- og elektrometallurgisk industri,
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen, Norske
elektrisitetsverkers forening, samtlige samkjørings-
organisasjoner og Studieselskapet for Norges vann-
kraft.

Det ble vedtatt a opprette en studiegruppe for
tørrårsikring med 8 representanter for de foran
nevnte organisasjoner.

Studiegruppen for tørrårssikring fikk følgende
medlemmer:

Overingeniør Kjell Saugstad for Landsforeningen
for elektrokjemisk- og elektrometallurgisk
industri.

Direktør Rolf Moe og direktør Sigurd Aalefjer
for Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen.

Direktør Lars Ljøgodt og direktør Frederik Prytz
for Norske elektrisitetsverkers forening.

Direktør Magne Nordnes og samkjøringsjef Knut
Steineger for samkjøringsorganisasjonene.

Samkjøringsjef Lars Raknerud for
Studieselskapet for Norges vannkraft.

Studiegruppen holdt sitt konstituerende møte den
16. mars 1967 og valgte direktør Magne Nordnes
som formann.

Som Studiegruppens sekretærer ble følgende opp-
nevnt:

Overingeniør Sivert Istad, administrasjons-
sekretær.

Sivilingeniør Sven Olav Ambjørnrud, teknisk
sekretær.

Studiegruppen for tørrårssikring vil i det følgende
bli benevnt som komit€en.

Komit€en fikk som mandat a utrede sporsm@let
om sikring av elektrisitetsforsyningen i tørre år,
som i hovedsak er en beregning av produksjonsappa-
ratets mest økonomiske sammensetning med sikte
på å oppnå den for samfunnet riktige leverings-
sikkerhet. Komiten baserer seg pa det som er gjort
av beregninger og kan søke hjelp hos bedrifter og
institusjoner som har mulighet for å yte slik hjelp.

Det er påvist i foredrag og beregninger at i eks-
treme tørrår, eller i sammenfall av flere tørrår, vil
det norske vannkraftsystemet gi en produksjons-
svikt av en slik størrelsesorden at det vil medføre
betydelige problemer for hele samfunnet.

Komit€en har vurdert folgende 3 verdier mot
hverandre:

1. Verdien, eller rettere verditapet ved sporadiske
leveringsinnskrenkninger med vårt nå værende
produksjonssystem.

2. Kostnaden ved redusere denne produksjons-
svikten ved fortsatt, øket vannkraftutbygging.

3. Kostnaden ved 2 redusere produksjonssvikten
ved alternative genereringsformer, lagring eller
kjøp av kraft.

Et eller annet sted vil det være balanse mellom
disse verdier.

De som venter at denne rapporten skal gi et en-
tydig tallsvar på dette spørsmål vil bli skuffet.

Det ville i og for seg ikke være så vanskelig på
grunnlag av de beregninger og vurderinger som
komiten har hatt adgang til a gi anvisning pa for
eksempel en konkret varmekraftutbygging i Norge,
og neppe særlig risikabelt fordi det ved avveiningen
vil opptre et meget flatt optimum.

Hadde den norske kraftproduksjon vært samlet på
en hånd ville en slik fremgangsmåte vært riktig,
men i og med at Norge har eier- og ansvarsforhold i
kraftforsyningen spredt på mange hender, må det
til syvende og sist bli de enkelte elektrisitetsverk
selv som må vurdere verdien og avveiningen mellom
de 3 nevnte hovedfaktorer, også fordi forholdene er
forskjellig ved de enkelte elektrisitetsverk.

Komit€en mener dog at det ma vere en sentral in-
stans som deretter foretar en samlet vurdering for
hele landet, og gir uttrykk for sitt syn vedrørende
de enkelte elektrisitetsverkers energidekning.

Komiten mener med denne rapport 2 ha lagt
grunnlaget for en slik videreføring av dette arbeide,
og har i stor utstrekning regnet med at «Samkjør-
ingsradet» ( Samkjøringsorganenes fellesorganisa-
sjon), vil være den instans man bør satse på.

Sammendrag og konklusjoner
Komit€en vil anbefale:

1. At leveringssikkerheten for fastkraft heves til
den som fremkommer når samfunnsøkonomiske
betraktninger legges til grunn for beregning av
tap og/eller ulempe ved leveringsinnskrenkninger.
Slike beregninger indikerer at leveringssikker-
heten bør økes slik at innskrenkning av fast-
kraftleveransen kun inntreffer i 2 av 30 år.
Leveringsinnskrenkningene i et ekstremt tørrår
bør begrenses til 5-10 % av normalt årsfor-
bruk.

2. At etterspørselsprognoser kontinuerlig utarbei-
des for 5 og for 10 år fremover av de enkelte
elektrisitetsverk, og av Elektrisitetsdirektoratet
for hele landet.

3. At kraftutbyggingen bør foregå slik at begrens-
ning av fastkraftsalget til vanlig forbruk (inkl.
vanlig industri) normalt ikke forekommer. Mu-
ligheten for å inngå nye kontrakter om levering
til kraftkrevende industri må vurderes i hvert
enkelt tilfelle.

4. At konsesjon i et forsyningsområde ( område-
konsesjon eller annen konsesjon) også må an-
sees å medføre plikt til - så sant det er mulig -
å holde en leveringssikkerhet som er «vanlig
standard».

5. At de enkelte elektrisitetsverk lar gjennomføre
en beregning av eget produksjonsapparat og be-
hov for krafttilgang av forskjellig slag på sam-
me grunnlag som vil bli brukt ved beregninger
for landet totalt. Samkjøringsrådet bør konsul-
teres innen beregningene settes igang.

6. At en samlet beregning for hele landet foretas
og kontinuerlig holdes ajour. Samkjøringsrådet
bør på grunnlag av denne vurdere beregningene
fra de enkelte verk. Om nodvendig bor det gis
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råd om hvilke tiltak som ansees nødvendige for
at de enkelte produksjons- og fordelingsverk skal
oppnå de minimumskrav  til  leveringssikkerhet
Samkjøringsrådet anbefaler.

7. At de enkelte elektrisitetsverk bør kunne regne
med proratarisk andel i de kjøpe- og eksportmu-
ligheter som beregningen av totalsystemet for-
utsetter. Sikre muligheter for kjøp og salg som
det enkelte elektrisitetsverk måtte ha, kommer
i tillegg.

8. At det ved beregning av faste årlige kostnader i
prosent av anleggskostnader for tiden regnes
9 % ved vannkraftverk og 12 % ved forenklede
oljefyrte kondenskraftverk. For sistnevnte type
anbefaler komit€en at kostnadene for tiden reg-
nes 75 kr/kWår + 3 øre/kWh referert kraftsta-
sjon ved anleggsstørrelse omkring 500 MW.

9. At de enkelte produksjonsselskaper bearbeider
mulighetene for lønnsom utbygging av maga-
siner ved sine vannkraftverk eller innen sine
omrader. Komit&en mener at mulighetene for
utbygging av typiske «flerårsmagasiner», som i
pris kan konkurrere med andre former for tørr-
årssikring, er relativt små.

10. At elektrisitetsverkene baserer sin utbygging på
langsiktige vurderinger også når det gjelder
effekt. Spesielt bør man ved dimensjonering av
vannkraftanlegg vurdere mulighetene for en
eventuell senere øking av installasjonen.

11. At de enkelte elektrisitetsverk aktivt arbeider
for:

a) å innføre elastiske kraftleveringskontrakter
med sine storindustrikunder. Komit€en reg-
ner me:1 at kraftkrevende industri i så fall
kan avta betydelige mengder ikke-garantert,
men dog relativt sikker kraft, som forutset-
ningsvis må leveres til en noe lavere pris enn
den garanterte fastkraft.

b) å utnytte mulighetene for salg av tilfeldig
kraft bl. a. til elektrokjeler i industri, syke-
hus, skoler og større boligblokker.

Tilsammen burde ikke-garantert og tilfeldig
kraft kunne utgjøre omtrent 10 % av fastkraft-
forbruket.

12. At enkelte elektrisitetsverk søker å få avtale
med sine storindustrikunder om lagring av kraft
i form av ferrolegeringer, råaluminium, amoni-
akk m. v.

13. At Samkjøringsrådet arbeider iherdig for sam-
kjøringspriser som bidrar  til  å utnytte det be-
stående, og til å påvirke riktig oppbygging av
landets produksjonsapparat. Bl. a. bor midlerti-
dig over- eller underbalanse for det enkelte elek-
trisitetsverk, ved at det ved utbygging av rela-
tivt store enheter får store sprang i sin kraft-
tilgang, hensiktsmessig ordnes gjennom pris-
mekanismen.

Komit€en vil p2peke at det ved naverende
kraftpriser og prismekanisme for samkjørings-
kraft er vanskelig for det enkelte elektrisitets-
verk å finne økonomisk begrunnelse for å ut-
bygge mere effekt, magasiner, varmekraft m. v.
enn tilsvarende sitt eget interne behov, selv om

forholdene ligger særlig vel til rette for slik ut-
bygging.

14. At det enkelte elektrisitetsverk anmelder sitt
behov for varmekrafttilskudd til sitt samkjør-
ingsselskap med melding om det er interessert i
selv å delta i finansieringen av varmekraftverk
eller å leie rettigheter i et slikt verk.

Beregningen av riktig varmekrafttilskudd har
et meget flatt optimum, som i 1975 synes a ligge
på mellom O og 1000 MW utover den import-
mulighet det nå kan regnes med. På landsbasis
tilsvarer dette 0- ca. 15 kW pr. GWh fastkraft,
men for de elektrisitetsverk som vesentlig le-
verer til alminnelig forsyning kan behovet for
varmekrafttilskudd være høyere.

15. At varmekrafttilskuddet blir å skaffe ved nye
mellomriksforbindelser og/eller bygging av for-
enklede oljefyrte kondenskraftverk. Spørsmålet
om nye forbindelser til Sverige og/eller Danmark
må snarest avklares.

16. At alle faste årlige kostnader i et varmekraft-
verk dekkes ved eierinteresser og/eller effekt-
abonnement, slik at det ikke er behov for høyere
kWh-pris nar kraftverket kjøres enn svarende til
de driftsavhengige kostnader.

Et elektrisitetsverk som ikke deltar i deknin-
gen av de faste årskostnadene for et varmekraft-
verk tilsvarende sitt behov for varmekraft må
dog regne med å måtte betale en kWh-pris som
er høyere enn de driftsavhengige kostnader, og
vil ikke i noe tilfelle være sikret krafttilgang ut-
over sine kontraktsmessige rettigheter i vann-
fattige år.

17. At de første varmekraftverkene bygges av flere
produksjonsselskaper sammen eller av et stort
verk alene og at andre verk gis anledning til a
abonnere på den effekt som overstiger eiernes
behov.

18. At behovet for nye samkjøringslinjer innen lan-
dets grenser nøye utredes og at bygging av slike
forbindelser foretas i den utstrekning disse inve-
steringene finnes lønnsomme.

19. At Samkjoringsradet fortsetter komit&ens ar-
beide og sørger for at det videre arbeide med
de punkter som er påpekt her blir fordelt på de
enkelte institusjoner.

Oslo, januar 1969.

Lars Ljøgodt Rolf Moe Magne Nordnes

Frederik Prytz Lars Raknerud Kjell Saugstad

Knut Steineger Sigurd Aalefjer
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1. INNLEDNING

1.1. Forord
Elektrisitetsforbruket i Norge dekkes for
tiden med 99,7 % fra vannkraftverker og med
ca. 0,3 % fra varmekraftverker. Produksjons-
evnen i vannkraftverkene varierer fra år til
år i takt med nedbøren. Statistikken viser at
der kan forekomme et eller flere nedbørfattige
år på rad. I slike år blir produksjonsevnen
ikke stor nok til å dekke behovene med den
elektrisitetspolitikk som hittil har vært van-
lig. Den har vært basert på 90 % leverings-
sikkerhet. Det vil si at forbrukerne har måttet
regne med leveringsinnskrenking i gjennom-
snitt et av ti år. Når det ifølge statistikken
kan forekomme opp til 3 år på rad med meget
lite nedbør, vil ulempene ved leveringsinn-
skrenking bli betydelige både for den enkelte
og for samfunnet som helhet.

Samfunnet blir stadig mer avhengig av sik-
ker tilgang på elektrisk energi. Dette illustre-
res bl. a. ved at elektrisitetsforbruket i Norge
nå er ca. 5 ganger så stort som for 20 år siden.
Forbrukere av elektrisk energi innretter seg
som om energien vil stå til disposisjon i full ut-
strekning til enhver tid.

Spørsmålet om en større sikkerhet mot svikt
i elektrisitetsforsyningen i tørre år har vært
behandlet bl. a. av Norges vassdrags- og elek-
trisitetsvesen, Energirådet, Samkjøringssel-
skapene, Studieselskapet for Norges vannkraft
og Norske Elektrisitetsverkers Forening.

Det ble etterhvert klart at det var ønskelig
med et samarbeid for å utrede disse spørsmål
og til å fremlegge forslag til nødvendige tiltak.

1.2. Grunnlagsmaterialer
Komit€en har sett det som en av sine oppgaver
å skaffe oversikt over det grunnlagsmateriale
som finnes om tørrårssikring og å koordinere
de undersøkelser som pågår om dette. Den har
hatt anledning til å nytte og vurdere de utred-
ninger og beretninger som er utført av andre.
Den har bl. a. støttet seg til følgende arbeider:

1.  Stortingsmelding nr. 19 (1966 67): Om
elektrisitetsforsyningen i Norge.

2. Overingeniør Sivert Istad: Hva er prima-
kraft, og hva kan gjøres for å sikre denne?
Studieselskapets generalforsamling mai
1966.

3. Professor Vidkunn Hveding og overingen-
iør Sivert Istad: Tørrårssikring. NEVF's
årsmøte på Voss sept. 1966.

4. NVE, Elektrisitets-direktoratet: Planleg-
ging av elforsyningens produksjonsappa-
rat. Januar 1967.

5. Professor Vidkunn Hveding: Driftssimu-
lering av et kraftproduksjonssystem. ETT.
5. okt. 1967.

6. NVE. Statskraftverkene: Notat om ikke
utnyttet varmekraft i Vattenfalls og Kran-
gedegruppens system. 19. desember 1967.

7. Overingenior Kj. Saugstad: Kan storindu-
strien frigi og selge kraft i tørrår? 15. jan.
1968.

8. Samkjoringsjef Lars Raknerud: Hva kos-
ter det å bedre sikkerheten mot kraftrasjo-
nering, og hva betyr forenklede damp-
kraftverk? 17. jan. 1968.

9. NVE. Statskraftverkene: Eidfjord verkene.
En økonomisk sammenligning mellom ut-
bygging av Eidsfjordverkene og av varme-
kraftverk. Februar 1968.

10. Professor Vidkunn Hveding: Utredning til
enegirådets medlemmer.

11. Overingeniør Sivert Istad: Kraftbalansen i
1970 årene. Studieselskapets generalfor-
samling mai 1968.

12. NVE. Elektrisitets-direktoratet: Kraftut-
redning. Optimal utbygging av el.forsyn-
ingens produksjonsapparat fram ti1 1975/76
(med tilleggsnotater). Mai 1968.

13. Samkjøringsjef Lars Raknerud: Produk-
sjonspris avhengig av leveringssikkerheten
i et vann/varmekraftsystem, og varmekraf-
tens innflydelse på vannkraftreguleringen
i 30 års perioden 1920 -50. 28. mai 1968.

14. A/S Hafslund: P. M. Oljefyrt dampkraft-
verk. 9. juli 1968.

1.3. Hovedkapitler

Komiten vil i det folgende behandle folgende
hovedkapitler:

2. Forbrukersiden.
3. Produksjonssiden.
4. Vurdering av forskjellige beregnings-

resultater.
5. Aktuelle tiltak.

2.  FORBRUKERSIDEN
Planleggingen av utbyggingen av kraftproduk-
sjonssystemet må ta utgangspunkt i elek-
trisitetsforbrukets sannsynlige størrelse
fremtiden.

Forbruket av elektrisk energi inndeles van-
ligvis i 2 hovedkategorier :

a) Alminnelig forbruk (inkl. vanlig industri-
forbruk) og

b) Forbruk til særlig kraftkrevende industri.

Produksjonskostnadene for elektrisk energi
er i vesentlig grad avhengig av forbrukets for-
deling over året samt i hvilken grad forbruket
kan tilpasses en varierende energitilgang.

Forbrukskategori b) har en meget jevn for-
deling over året. Forbruket innen denne kate-
gorien har i de siste årene ligget på noe under
50 % av totalforbruket. Behovsutviklingen in-
nen denne sektor i fremtiden vil avhenge av en
rekke faktorer, i første rekke av landets indu-
stripolitikk og av markedsforholdene.

Det alminnelige forbruk har en typisk se-
song og døgnvariasjon. Forbruket innen denne
kategorien har i de siste årene øket med om-
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kring 7 pr. ar, det vil si en fordobling av
forbruket i løpet av en 10 års periode. Ved
uforandrede konjunkturer vil takten i for-
bruksøkningen neppe avta vesentlig i de kom-
mende arene. Komit€en vil her ikke komme
nærmere inn på disse spørsmålene, men vil i
det følgende holde seg til de etterpørselsprog-
noser som utarbeides av de ansvarlige instan-
ser innen elektrisitetsforsyningen.

2.1. Etterspørselsprognoser
Planlegging og bygging av kraftanlegg tar
relativ lang tid. De elektrisitetsverker som er
ansvarlige for utbyggingen, må derfor utar-
beide langsiktige etterspørselsprognoser. Prog-
nosene må strekke seg minst 5 år, og helst 10
år, fremover i tiden.

På grunn av at de enkelte elektrisitetsver-
kers utbygging skjer trinnvis og tildels i rela-
tivt store enheter, utarbeides det dessuten
etterspørselsprognoser og kraftbalanser for
større områder.
I tabell 1 er gitt et utdrag av etterspørsels-
prognoser utarbeidet av NVE, Elektrisitets-
direktoratet på grunnlag av opplysninger inn-
hentet ved årsskiftet 1967 /68 fra samkjørings-
organisasjonene, fylkenes elkonsulenter, større
elektrisitetsverker samt kraftkrevende indu-
stri. Under kraftkrevende industri er bare tatt
med de ekspansjonsplaner som Elektrisitets-
direktoratet i samråd med Industrideparte-
mentet har ansett for mulig å realisere.

Tabell 1. Hele landet.
GWh referert kraftstasjon.

Antatt fast-
kraftetter- Forutsatt
spørsel for ekspansjons- Totalt
alm. forbruk program for antatt
og vanlig kraftkrev- fastkraft-

Ar industri. ende industri behov

1968/69 32.287 22.013 54.300
69/70 34.544 23.122 57.667
70/71 36.933 23.818 60.751
71/72 39.455 24.074 63.529
72/73 42.078 25.057 67.135
73/74 44.886 26.034 70.920
74/75 47.878 27.121 74.999
75;76 51.015 28.059 79.074

Det er også blitt utarbeidet prognoser ba-
sert på annet grunnlag, se NVE, Elektrisitets-
direktoratet: Prognose og kraftbalanse, de-
sember 1968.

Vedr. etterspørselsprognoser for tilfeldig
kraft henvises til avsn. 2.3.1.

Behovsutviklingen er til en viss grad avhen-
gig av prisene på elektrisk energi og alterna-
tive energiformer. Med vårt prisnivå synes
dog etterspørselen til alminnelig forbruk å
være li te følsom overfor rimelige endringer i
kraftprisen, mens behovet til særlig kraft-
krevende industri vil være svært prisavhengig.

Usikkerheten i prognosene vil til en viss

grad kunne få konsekvenser for valget av ut-
byggingsalternativ. I den utstrekning elek-
trisitetsforsyningen tar sikte på å imøtekomme
en etterspørsel som kan bli høyere enn prog-
nosert, ma det etableres en reserve i produk-
sjonssystemet. E n slik reserve vil formodent-
lig mest hensiktsmessig kunne etableres ved
hjelp av de anleggstypene som er minst kapi-
talkrevende og/eller som har kortest byggetid,
det vil si forenklede kondenskraftanlegg eller
gassturbinanlegg, eventuelt kan slik reserve
etableres ved hjelp av linjer til utlandet.

Dersom etterspørselen etter elektrisk energi
skulle vise seg å bli høyere enn prognosert og
det ikke er etablert en tilstrekkelig reserve,
må det foretas en begrensning av kraftsalget,
fortrinnsvis i forbindelse med opprettelsen av
nye leveringskontrakter. En slik begrensning
av kraftsalget vil i en viss utstrekning kunne
gjennomføres uten store skadevirkninger. Da
krafttilgangen vil vere rikelig i de fleste ar
(år med gode og middels gode vannforhold),
vil en begrensning i fastkraftsalget kunne skje
ved at det, i de tilfelle det er mulig, istedet for
vanlige fastkraftkontrakter midlertidig op-
rettes kontrakter om levering av ikke-garan-
tert, men dog relativt sikker kraft. Innskrenk-
ninger i fastkraftsalget til alminnelig forbruk
bør normalt ikke forekomme.

Når det gjelder spørsmålet om den gunstig-
ste sammensetningen av produksjonsappa-
ratet, sees det vanligvis bort fra at etterspør-
selsprognosene er usikre, idet beregningene
gjennomføres for forskjellige behovsnivåer
uten at disse knyttes til helt bestemte tids-
punkter.

2.2. Kvalitetskriterium for
kraftproduksjonssystemet

Elektrisitetsforsyningen i Norge har hittil
vært basert praktisk talt ensidig på vannkraft.
Energitilgangen avhenger derfor av nedbørs-
forholdene. Det er hittil ikke funnet økono-
misk forsvarlig å bygge ut så mye vannkraft
at energibehovet dekkes fullt ut i ekstreme
tørrår. Kvalitetskravet til kraftproduksjons-
systemet har hittil vært at fastkraftbehovet
skal kunne dekkes fullt ut i minst 90  %  av
alle år. Hvor stor energisvikt det vil bli i de
øvrige årene avhenger av produksjonssyste-
mets sammensetning og av driftsmåten og er
ikke blitt spesifisert.

Samfunnet har etter hvert blitt mer og mer
avhengig av en sikker tilførsel av elektrisk
energi. Enkelte elektrisitetsverker har tatt
konsekvensen av dette ved å ta sikte på en
høyere leveringssikkerhet enn de nevnte 90 %.
Det har imidlertid vist seg vanskelig komme
frem til entydige og anvendelige kvalitetskrav
som kan legges til grunn ved planleggingen av
kraftutbyggingen.

Leveringsinnskrenkningenes karakter, dvs.
sannsynlig hyppighet, varighet og intensitet
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avhenger av kraftproduksjonssystemets sam-
mensetning og av driftsmåten. Spørsmålet om
leveringssikkerhet må derfor behandles som en
integrert del av den generelle utbyggings- og
driftsplanlegging. Det er her i prinsippet
spørsmål om å avveie investerings- og drifts-
kostnader mot ulempene ved leveringsinn-
skrenkninger.

Det er derfor av avgjørende betydning hvor-
dan ulempene ved leveringsinnskrenkninger
blir taksert. Ved leveringsinnskrenkning på-
føres elektrisitetsverkene tap i form av redu-
serte salgsinntekter og blir dessuten påført
ekstra utgifter ved gjennomføring av for-
bruksbegrensningen. Direkte og indirekte
ulemper og tap som forbrukerne påføres ved
en leveringsinnskrenkning må imidlertid vur-
deres atskillig hoyere enn dette. Komit€en
mener at den alminnelige elektrisitetsforsyn-
ing, som i prinsippet er et monopolforetag-
ende, må legge avgjørende vekt på de skade-
virkninger de enkelte forbrukere og samfunnet
påføres ved leveringsinnskrenkninger.

Kvaliteten av et planlagt kraftproduksjons-
system som inneholder en vesentlig andel
vannkraft kan bare påvises ved a gjennomfore
realistiske driftssimuleringer ved de vannfor-
hold som kan ventes i fremtiden. Vanligvis
simuleres driften av systemet ved vannfor-
hold som observert i en passert årrekke, f. eks.
en 30-årsperiode. Driftssimuleringene foretas
for alle aktuelle utbyggingsalternativer. På
grunnlag av driftssimuleringene kan man for
hvert enkelt utbyggingsalternativ stille opp:

A = gjennomsnittlig årlig driftskostnad
for produksjon av varmekraft samt
import.

B gjennomsnittlig årlig verdi av tilfel-
dig kraftsalg (inkl. tilfeldig eksport).

C gjennomsnittlig ulempe ved lever-
ingsinnskrenkning.

Summen A : B+C ma oppfattes som en
«forventet driftskonstnad». For hvert enkelt
utbygningsalternativ kjenner man dessuten:

D = faste årskostnader (for en stor del
kapitalkostnader).

Det vil i prinsippet være lønnsomt å velge
det utbyggingsalternativet som pa lang sikt
gir de minste forventede totalkostnader, dvs.:

A : B+C+ D = minimum.

Komit&en mener at kvalitetskravet til kraft-
produksjonssystemet bør være at denne be-
tingelse så vidt mulig er oppfylt.

Det er to prinsippielt forskjellige veier a ga
for å øke leveringssikkerheten i tørrår:

Alt. 1: Supplere vårt vannkraftsystem med
varmekraft, norsk eller svensk/
dansk.

Alt. 2: Fortsatt basere kraftforsynings-
systemet på bare vannkraftutbyg-
ging, men sørge for at en så stor
del av produksjonen omsettes som

ikkegarantert kraft og spillkraft,
at det i tørrår blir et tilstrekkelig
grunnkvantum igjen til fastkraft-
dekning.

Den mest lønnsomme sammensetningen av
produksjonssystemet, og dermed leverings-
sikkerheten, vil avhenge av den fremtidige tek-
niske og økonomiske utviklingen på en rekke
områder. Det kan ikke en gang for alle fast-
settes en leveringssikkerhet som kvalitetskrav
til produksjonssystemet. Med tiden vil effekt-
behovet bli dimensjonerende også for det nor-
ske kraftproduksjonssystemet. Leveringssik-
kerheten vil da ikke lenger være avhengig av
energitilgangen til vannkraftanleggene, men
av systemets generelle driftssikkerhet.

2.3. Preferansefunksjonen
Skal en beregning av den type som er nevnt i
avsnitt 2.2. kunne gjennomføres for et stort
og komplisert kraftsystem, må det foretas be-
tydelige forenklinger. Av regnetekniske grun-
ner er det hensiktsmessig å stille de tekniske
og økonomiske grunnlagstallene som anvendes
ved beregning av de forventede driftskost-
nadene sammen til en forenklet funksjon, i det
følgende kalt preferansefunksjonen.

Preferansefunksjonen sammenfatter:
a) Mulige kvanta og tilsvarende verdi av til-

feldig kraftlevering (herunder eksport av
tilfeldig kraft) .

b) Mulige kvanta og tilsvarende driftavhen-
gige kostnader for kompletteringskraft
(egen varmekraftproduksjon samt import).

c) Antatte ulemper ved innskrenkning av
fastkraftleveransen.

De driftsavhengige kostnadene for produk-
sjon av vannkraft kan med god tilnærmelse
settes lik 0 og er derfor ikke tatt med.

Preferansefunksjonen vil være forskjellig
for forskjellige områder og kraftsystem. I det
følgende foretas en summarisk vurdering av
preferansefunksjonen for «Norge syd for Salt-
fjellet», idet man forutsetter noenlunde ideell
samkjøring innen dette området.

2.3.1. Tilfeldig kraft
Så lenge kraftutbyggingen i Norge baseres
hovedsakelig på vannkraft kan det regnes med
relativt store tilfeldige kraftoverskudd som
kan anvendes på følgende måter:

a) Substitusjon av olje i fyringsanlegg og
mottrykkskraftanlegg. Behovet for kraft til
disse formål dreier seg for tiden om vel
350 MW i gjennomsnitt i vinterhalvåret,
ca. 300 MW i gjennomsnitt vår og høst og
en noe lavere verdi om sommeren. Prisene,
som for tiden dreier seg om 0,7 -- 1,0 øre/
kWh for store industrikjeler, er stort sett
ekvivalente oljepriser. For små anlegg er
prisene betydelig høyere.
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Installasjon av elektrokjeler i tilknyt-
ning til oljefyrte dampkjeler og sentral-
varmeanlegg er relativt lite kapitalkrev-
ende. Komit€en antar derfor at det finnes
betydelige muligheter for å øke salget av
tilfeldig kraft til varmeforbruk i industri,
sykehus, skoler, større boligblokker etc.
ved at oljefyrte kjeleanlegg suppleres med
elektrokjeler.

b) Produksjonsmiddel i kraftkrevende
industri.

Den kraftkrevende industris behov for til-
feldig kraft er avhengig av produksjonska-
pasiteten i egne kraftanlegg og fabrikkan-
legg samt i hvilken grad kraftbehovet er
dekket ved fastkraftkontrakter. Videre er
kraftbehovet avhengig av markedsforhol-
dene for industriproduktene. Behovet for
ikke-garantert kraft, som for tiden kan
dreie seg om 1 TWh pr. år, kan derfor
variere sterkt.

Den nasjonaløkonomiske verdi av tilfel-
dig kraft som anvendes som ordinært pro-
duksjonsmiddel i denne industri, kan i en
viss utstrekning være høyere enn kraft-
prisen.

c) Eksport av tilfeldig kraft.

Mulighetene for eksport av tilfeldig kraft
til naboland er for tiden begrenset og av-
henger av i hvilken grad det i disse land er
behov for kraft til dekning av tilfeldige
kraftbehov eller som erstatning for varme-
kraftproduksjon. Overføringskostnader og
overføringskapasitet sørover til de større
varmekraftprodusentene skaper en vesent-
lig begrensning. Eksportmulighetene over
de eksisterende mellomriksforbindelser er i
første rekke avhengig av produksjonsfor-
holdene i Sverige. På naverende stadium·
må det ved normale produksjonsforhold
regnes med meget begrensede eksportkvan-
ta fordi hverken produksjonsapparatet
eller nedbørsforholdene er typisk komple-
mentære i Norge og Sverige. Sverige vil
imidlertid i de kommende år få en stadig
større andel varmekraft i sitt produksjons-
system. Muligheten for å eksportere tilfel-
dig kraft til Sverige til priser som ligger
noe under de driftsavhengige kostnader for
svensk varmekraftproduksjon vil derfor
øke vesentlig i løpet av 1970-årene. Eks-
portmuligheten vil være størst i vinterhalv-
året.

Det finnes en rekke andre tilfeldige kraft-
behov, men disse betyr ikke meget i denne
sammenheng.

For perioden frem til 1975 har komit€en
funnet å kunne regne med en samlet mulighet
for salg av tilfeldig kraft på 10 % av fast-
kraftbehovet, og at verdien av denne leveran-
sen varierer mellom 0,7 og 2 øre/kWh som vist
i fig. 1, side 11.

2.3.2. Kompletteringskraft

Egen varmekraftproduksjon.
Mulige kvanta og tilsvarende driftsavhengige
kostnader for egen varmekraftproduksjon må
vurderes spesielt for hvert enkelt utbygnings-
alternativ. De eksisterende varmekraftanlegg
i Norge er relativt ubetydelige.

Importmulighet.

Opplysninger innhentet av NVE fra Sverige
tyder på at det for tiden er mulig å oppnå en
import tilsvarende fullast på eksisterende for-
bindelseslinjer i de fleste år. Det er da regnet
med total import fra Sverige, Danmark og
Finnland. I dårlige vannår og i høylastperi-
odene vil importmuligheten være begrenset.
Etter hvert som Sverige i løpet av 1970-årene
får en stadig økende andel varmekraft i sitt
produksjonssystem, vil importmuligheten for-
bedres betydelig. Under høylastperiodene vil
ledig maskinkapasitet i det svenske system
være begrensende, forøvrig vil muligheten for
kjøp av kraft i de fleste år være betydelig
større enn overf øringsevnen på nå eksisterende
og planlagte mellomriksforbindelser tillater.
Selv ved dårlige vannforhold i Sverige vil det
på 1975-stadiet utenom høylastperioden kunne
regnes med en importmulighet minst tilsvar-
ende fullast på eksisterende og planlagte for-
bindelseslinjer, men denne importmulighet kan
selvfølgelig ikke regnes for å være 100 % sik-
ker.

For perioden frem til 1975 synes det rime-
lig å regne med en importmulighet fra nabo-
land tilsvarende 5  %  av det norske fastkraft-
behovet. Komiten har forelobig regnet med
en pris på 3 6 øre/kWh, som vist i fig. 1,
side 11.

Frivillig avståelse av fastkraft.

Som komp!etteringskraft må også regnes det
fastkraftkvantum som kraftkrevende indu-
stri eventuelt er villig til å overlate til den al-
minnelige forsyning mot å få sine utgifter og
ulemper dekket. Undersøkelser som er foretatt,
tyder imidlertid på at man ikke kan regne med
noe fast kraftkvantum til en avtalt pris, men
at eventuelle avtaler om slik kraftavståelse
må treffes i hvert aktuelt tilfelle. Det er en
viss interesse på industrihold for dette alter-
nativ, men man vil her kunne støte på følgende
vanskeligheter:
1. Bedrifter som f. eks. leverer spesialegerin-

ger til faste kunder i utlandet, er meget
redd for å miste disse kunder. Slike bedrif-
ter kan derfor være mere interessert i å
kjøpe kraft til tapsbringende priser frem-
for a avgi egen kraft.

2. Ved bransjeavtaler e. 1. kan redusert pro-
duksjon og salg fra en bedrift ett år be-
virke redusert kvote og dermed redusert
andel av markedet i en årrekke fremover.

3. Enkelte bedrifter har faste råvarekontrak-
ter som vanskelig kan skjæres ned ett år.
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Hvis industrien derimot var basert på elas-
tiske kraftkontrakter, ville saken stille seg
gunstigere. I så fall ville den få et grunnkvan-
tum til fastkraftpris og det overskytende be-
hov til en lavere pris. I tørrår behøver bare
grunnkvantumet leveres. En slik industritariff
kan frigjøre betydelige kraftkvanta i tørrår og
den gir industrien en fordel ved lavere middel-
pris på kraften. Man har eksempler fra utlan-
det på at selv aluminiumverk benytter slike
elastiske tariffer og da med opptil 40 % reduk-
sjon ved kraftknapphet. Slike elastiske kraft-
kontrakter er foreløbig lite benyttet i Norge
(kfr. omtale av ikke-garantert kraft under
punkt 2.3.1.,b).

Se forøvrig følgende avsnitt 2.3.3.

2.3.3. Ulemper ved
leveringsinnskrenking
Som nevnt innledningsvis, må elektrisitetsfor-
syningen avveie investerings- og driftskost-
nader mot ulempene ved leveringsinnkrenk-
ning. Konsekvensene av leveringsinnskrenk-
ninger bør neppe vurderes etter vanlige be-
driftsøkonomiske retningslinjer. Fra et sam-
funnsmessig eller eventuelt nasjonaløkono-
misk synspunkt vil direkte og indirekte skade-
virkninger ved leveringsinnskrenkninger som
regel måtte vurderes langt høyere enn til-
svarende elektrisitetsforsyningens inntekts-
svikt ved leveringsinnskrenkning. Ulempene
ved en leveringsinnskrenkning er sterkt av-
hengig av hvordan innskrenkningen foretas i
praksis. Vanligvis vil en langvarig og mild
forbruksbegrensning medføre mindre ulemper
enn en tilsvarende kortvarig og hård nedskjær-
ing. Her i landet leveres fastkraften stort sett
med samme leveringssikkerhet til alle for-
brukere. Det er derfor rimelig å anta at alle
forbrukere innen et forsyningsområde får sitt
forbruk skåret ned forholdsmessig like meget
så sant det ikke er tatt forbehold i leverings-
bestemmelsene. Forbrukernes ulemper vil vari-
ere betydelig, avhengig av elenergiens anven-
delsesområde, substitusjonsmuligheter etc.
Dersom det står vesentlige samfunnsinteresser
på spill, vil rasjoneringsloven kunne komme til
anvendelse. Den disponible energi vil da kunne
dirigeres mer uavhengig av leveringsforplik-
telsene, slik at energimankoen vil kunne bli
fordelt på en slik måte at skadevirkningene
blir redusert.

En øket leveringssikkerhet fører normalt til
høyere produksjonskostnader og derved til
høyere energipriser. De forskjellige forbrukere
vil på grunn av forskjellige forutsetninger
stille forskjellige krav til leveringssikker-
heten. Det er neppe mulig å imøtekomme de
forskjellige særinteresser fullt ut ved en flek-
sibel tariffpolitikk. De ansvarlige innen elek-
trisitetsforsyningen er henvist til å foreta av-
veiningen mellom produksjonskostnader og
leveringssikkerhet ved å vurdere de enkelte
større forbrukergruppers og samfunnets in-
teresser. I denne forbindelse må påpekes at

selv en radikal forbedring av leveringssikker-
heten utover de nevnte 90 % bare vil resultere
i at midlere produksjonskostnader øker med
noen få tiendedels øre pr. kWh. For vanlige
forbrukere er det derfor vanskelig a foreta en
direkte avveining mellom kraftpris og lever-
ingssikkerhet. Ved et forbruk på 30 milliarder
kWh pr. år (som omtrent tilsvarer landets al-
minnelige forbruk i 1968) svarer imidlertid en
kostnadsøkning på 0,1 ore/kWh til 30 mill.
kr./ar.

Industrien.
Ved leveringsinnskrenkning for elektrisk ener-
gi som anvendes som produksjonsmiddel i in-
dustrien, vil de direkte og indirekte skadevirk-
ningene kunne bli betydelige. Dette spørsmålet
må sees i sammenheng med at landets økonomi
i betydelig grad er basert på industrivirksom-
het.

I tabell 2 nedenfor er anslagsvis beregnet
nettoverdi for elektrisk energi til en del for-
skjellige industriprosesser. Nettoverdien er
her definert som verdien av bedriftens margi-
nalproduksjon med fradrag av utgifter til rå-
materialer og hjelpestoffer. En bedrift hvor
f.eks. nettoverdien på kraften er 7 ore/kWh
vil ved reduksjon av sitt kraftforbruk få sin
fortjeneste redusert med 7 ore/kWh forutsatt
at arbeidsstokken holdes uforandret. Foruten
disse direkte tapene i form av tapt eierinntekt
vil en produksjonsinnskrenkning kunne få mer
indirekte konsekvenser.

Tabell 2: Forbruk og nettoverdi av elektrisk
kraft anvendt i norsk industri.

Netto-
Forbruk verdi
GWhvar ore/kWh

1.

2.

Primær jern- og
metallindustri
Ferrolegeringsverk 2.800 6
Rujern-, stål- og
valseverk 1.500 7
Jern- og stålstøperi 200 70
AL-verk 5.400 10
Mg-verk 650 12
Metallverk ellers 200 30

Sum 10.750 10,1
K jemisk industri
Hydrogen ved
elektrolyse ( 4.500) (1,7)
Karbid etc. 700 3
Klor-alkali 300 10
NH, (olje) 400 16
Annen kjemisk industri 2.000 20

Sum 3.400 15,1
Sum med H» (7.900) (7,4)

Treforedling
Tresliperi 1.000 5
Cellulose, papir etc. 2.250 20

Sum 3.250 15
Totalsum 1 7.400

(21.900)
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Anm.:

Tallene for hydrogenproduksjon er satt i pa-
rentes fordi denne produksjon vil avta etter-
hvert som den erstattes av oljebasert amoni-
akkproduksjon.

Det foreligger en viss mulighet for at kraft-
krevende industri i en knapphetsperiode vil
kunne avstå energi til andre forbrukergrupper
forutsatt at industrien får sine tap dekket.
Det er imidlertid vanskelig å fastslå nøyaktig
hvor store disse tap er. For industrien har det
som tidligere nevnt relativt stor betydning å
kunne opprettholde en kontinuerlig leveranse
for å beholde innarbeidede markeder. En ord-
ning som her skissert, ville derfor i tilfelle
måtte bygge på at det holdes et lager av de
aktuelle industriproduktene. Lagerholdet kun-
ne eventuelt bekostes av elektrisitetsforsyn-
ingen.

Industrier har for tiden folgende muligheter
for å redusere sitt kraftbehov:

1. Bedriftenes beredsskapslagre av ferdigvare
eller halvfabrikata tjener som tørrårsre-
serve for vedkommende bedrift, og redu-
serer derved landets samlede kraftbehov i
et tørrår.

Et av landets største aluminiumverk lig-
ger vanligvis inne med et lager av ferdig-
varer på ca. 10  %  av årsproduksjonen. Hvis
alle landets aluminiumprodusenter følger
samme praksis, betyr dette at disse verk
har lagret over 500 GWh som ferdigvare.
Ved tørrår kan altså disse verks kraftfor-
bruk reduseres tilsvarende uten at det går
ut over deres salg, men dette betyr allike-
vel ikke at de uten videre vil avgi noe kraft
til andre.

En salpeterfabrikk har bygget et amoni-
akklager i fjell med kapasitet tilsvarende
et kraftforbruk på ca. 350 GWh i elektro-
lysebasert produksjon. Dette lager er ment
som et bufferlager for bedriften, men det
kan delvis også tjene som tørrårssikring.

Det må antas at også annen storindustri
vanligvis ligger inne med en del lager av
ferdigvare, slik at dette i alt representerer
en kraftmengde på 1.000- 1.500 GWh.

2. Så lenge det opprettholdes en elektrolyse-
basert ammoniakkproduksjon som binder
et betydelig kraftkvantum her i landet, vil
det kunne frigjøres f. eks. inntil 500 GWh i
løpet av en vinter ved reduksjon av elek-
trolysen og import av ekvivalent kvantum
amoniakk pr. tankskip.

Komit€en antar at elektrisitetsforsyningen
ikke kan pålegge kraftkrevende industri en
sterkere tvungen forbruksinnskrenkning enn
andre forbrukergrupper som har samme kon-
traktmessige leveringssikkerhet for kraften.
En ytterligere frivillig avståelse av fastkraft
bør prinsipielt betraktes som kompletterings-
kraft, se avsnitt 2.3.2, side 8.

Tap og ulemper ved leveringsinnskrenkning

kan også vurderes på bakgrunn av hva indu-
strien er villig til å betale for kraft som ellers
måtte unnværes i en knapphetsperiode sett i
relasjon til hva som normalt betales for ener-
gien. Det er imidlertid vanskelig å komme
frem til pålitelige tall. Generelt kan det sies at
industrigrupper hvor elektrisitetsutgiftene ut-
gjør en liten del av de totale produksjonskost-
nadene, vil være villig til å betale en relativt
høy energipris for a unnga produksjonsinn-
skrenkninger. Kraftkrevende industri, hvor ut-
giftene til elektrisk energi utgjør en vesentlig
del av produksjonskostnadene, vil derimot ikke
kunne betale særlig høye priser for slike kraft-
tilskudd.

Kraftkrevende storindustri er i alminnelig-
het ikke tjent med at leveringssikkerheten
økes utover det nivå vi hittil har hatt dersom
dette resulterer i økt kraftpris. Når storindu-
stri selv bygger vannkraftverk for sin egen
forsyning, dimensjonerer den oftest fabrik-
kenes produksjonskapasitet minst etter den
midlere vannkrafttilgang, for dette gir som
regel det mest økonomiske helhetsbilde selv
om det fører til produksjonsinnskrenkning i år
med under middels vannforhold.

Alminnelig forbruk.

Direkte og indirekte tap og ulemper ved lever-
ingsinnskrenkning må vurderes rent skjønns-
messig. Kostnadene ved substitusjon med an-
dre energiformer kan gi et holdepunkt. Nesten
alt forbruk av elektrisk energi kan substitu-
eres, men opprettelsen av substitusjonsmulig-
hetene betinger tildels betydelige investerin-
ger. Forbrukere som har satset på elektrisk
energi (som presumptivt har relativ høy leve-
ringssikkerhet), vil derfor i stor utstrekning
unnlate 2 anskaffe substitusjonsmuligheter.
Foruten de rene substitusjonskostnadene må
man regne med ekstra ulemper som må vur-
deres rent skjønnsmessig.

Samfunnet har etterhvert blitt mer og mer
avhengig av en sikker tilførsel av elektrisk
energi. Konsekvensen av dette er at det må
regnes med relativt høye verdier på ulempene
ved leveringsinnskrenkning.

Erfaringer fra tidligere år med kortvarige
leveringsinnskrenkninger tyder på at man ved
frivillig sparing kan regne med kunne redu-
sere forbruket med 5 10  %  av det alminne-
lige behov. Men det kan vanskelig forsvares å
appellere til forbrukernes velvilje for ofte.
Kostnader og ulemper ved denne form for le-
veringsinnskrenkning bør derfor neppe verd-
settes lavere enn 15-- 20 øre/kWh.

Det skjer etterhvert en overgang til kWh-
avhengige tariffer. Av alminnelige forbrukere
har nå 60 65 % blandet tariff og 10 - 15 %
ren kWh-tariff. Det må kunne antas at det med
tiden blir mulig å gjennomføre kvoterasjoner-
inger tilsvarende 10 20 % av det alminne-
lige behov (dvs. ca.510 % av totalbehovet)
uten at ulempene for forbrukerne blir vesent-
lig større enn ved frivillig sparing. Man må
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dog regne med at det ikke er mulig å oppnå
nevneverdig frivillig sparing når det samtidig
er innført tvungen forbruksinnskrenkning.

Dersom det tas hensyn til de momenter som
her er nevnt, synes det rimelig å regne med at
ulempene ved 10 % reduksjon av det totale
fastkraftbehov kan takseres til 15, stigende til
20 øre/kWh. Ved ytterligere leveringsinn-
skrenkning øker ulempene sterkt. Komiteen
mener at det ved en forbruksinnskrenkning på
25 % av fastkraftbehovet bør regnes med en
marginal ulempe på 100 øre/kWh.

Ved en summarisk beregning for Norge syd
for Saltfjellet vil komit€en anbefale at det
foreløbig benyttes en preferansefunksjon som
vist i fig. 1.

re/«Wh

10

90

80

a: Avsetningsmulighet for ti\feldig kraft:
10/, av fastkrattbehovet, verdi:  07-2  6re/Wh.

b; importmulighet: 5/, av fastkraftbehovet,
kosinad: 3-6 ire/Wh.

c; Frivillig sparing, evt. mild rasjonering:
10/% av fastkraftbehovet, ulempe: 15- 20 5re/kWh,

d: Ytterligere 15 /,  lever ingsinskenking'
ulernpe: 20 - 100 6re/ kWh.

e: Ytterligere leveringsinnskrenkring.
ulempe; 1005re/ Wh.

10

10 10 20 30 40  /,  av fastkraftbehovet

3. PRODUKSJONSSIDEN
I de etterfølgende avsnitt skal gis en kort over-
sikt over utbyggingsmuligheter, anleggs- og
driftskostnader samt driftsegenskaper for de
forskjellige typer vann- og varmekraftanlegg.

3.1. Vannkraftutbygging, magasiner,
brukstid m. m.

3.1.1. Vannkraftutbygging
Studieselskapet har beregnet den midlere år-
lige energiproduksjon for kraftverker som an-
tas å være i drift i området syd for Saltfjellet
i 1970/71 og 1975/76. De kraftverker og maga-
siner som er tatt med, er vist i bilag 1 og 2 i
Studieselskapets utredning av 10. mai 1968 om
kraftbalansen i 1970-årene. Der er regnet med
følgende:

Midlere år-
lig energi- Brukstid
produksjon Installasjon 'ime:ra Magasiner

Ar GWh MW Mill.m? GWh

1970/71 62.104
1975/76 73.412

11.563
14.328

5.400
5.100

30.513 36.145
35.401 44.834

For området syd for Saltfjellet har Studie-
selskapet til nå fremlagt beregninger for ut-
bygde kraftverker og prosjekter med en sam-
let midlere arlig energiproduksjon pa 124.622
GWh og maskininstallasjon på 23.836 MW.

De prosjekterte, men ennå ikke utbygde
kraftverker, er av Studieselskapet beregnet til
følgende midlere årlige energiproduksjon og
utbyggingskostnad ved 1968 prisnivå:

44.000 GWh med utbyg.kostn. u. 25 ore/kWh
18.000 » » » 25-30 »

9.000 » » » 30-35 »
4.000 » » » over 35 »

Sum 75.000 GWh

Småkraftverker er ikke tatt med i beregnin-
gene. Oversikten er heller ikke fullstendig når
det gjelder middels store eller store kraft-
verker.

3.1.2. Magasiner
For de kraftverker som Studieselskapet har
regnet med for 1970/71 og 1975/76, er maga-
sininnholdet følgende :
1970/71: 36.145 GWh = 58 % av midlere årlig

energiproduksjon
1975/76: 44.834 » = 61  %  av midlere årlig

energi produksjon

Eiere av kraftverker tar sikte pa a bygge
magasiner som passer for deres leveringsfor-
pliktelser. Etter innhentede oppgaver og un-
dersøkelser er der visse muligheter for å øke
reguleringsgraden ved demning, senking og
ved pumping ved hjelp av overskuddskraft til
egnede naturlige eller kunstige magasiner. Det
foreligger ikke nok grunnlagsmateriale til a
bedømme om det vil være økonomisk gunstig a
øke magasinkapasiteten av hensyn til lever-
ingssikkerheten sammenlignet med andre for-
mer for å øke denne. Skulle økningen av ma-
gasinene monne med hensyn til øket leverings-
sikkerhet, så måtte økningen være meget stor
når det tas i betraktning at det kan forekomme
2 eller flere vannfattige år på rad. Det er en
betydelig mostand mot slike reguleringer.

3.1.3. Brukstid m. m.
For de kraftverker som Studieselskapet har
regnet med å være i drift i 1970/71 og 1975/76
syd for Saltfjellet, er brukstiden for den instal-
lerte effekt 5.400 timer i 1970/71 og 5.100
timer i 1975/76. For samkjøringen Østlandet
Agder var totalforbrukets brukstid i
1966/67 lik 6.185 timer og for Nordenfjeldske
Kraftsamband var den 6.627 timer.

Der er innhentet oppgaver fra samkjørings-
selskapene om effektreserven i 1967/68.

For Samkjøringen Østlandet - Agder var
effektreserven ca. 6 % av fastkraftbelastnin-
gen ved bestemmende vannforhold.

For Hordaland Rogaland var effektreser-
ven 26 % . I ekstremt dårlige vannår ville den
ha vert 16,5 %.

For Nordenfjeldske Kraftsamband regnes
der med et effektunderskudd på 100 MW
(7,8 % ) i 1968 ved mediane tilsigsforhold og
med 150 MW (11, 7 % ) ved bestemmende for-
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hold. For 197 4/75 regnes der med et effektun-
derskudd på 85 MW ( 4,7 ved mediane for-
hold og med 140 MW 7,7 % ved. bestem-
mende tilsigsforhold.

For Vestlandske Kraftsambands område
mangler oppgaver.

For området syd for Saltfjellet vil det etter
samkjøringsselskapenes oppgaver for tiden
være en viss effektreserve, men i dårlige vann-
år vil den være beskjeden. Det samme gjelder
også for Samkjøringen Nord-Norge.

A oke effektreserven i vannkraftstasjonene
med sikte på innføring av varmekraft i syste-
met kan gjøres ved utvidelser av planlagte
vannkraftstasjoner. Statskraftverkene har gitt
oppgaver over endel prosjekter hvor dette er
mulig til følgende kostnader regnet pr. instal-
lert kilowatt:

Skjomen 50 MW for kr. 270
Skjomen ytterl. 100 » » » 280 -290
Mauranger 50 » » » 230
Grytten 80 » » » 280
Eidsfjordverkene Syd 145 » » » 240

» ytterl. 215 » » » 320 -330
»nord 75 » » » 220
»-ytterl. 250 » » » 280 300

Utbygde vannkraftstasjoner kan også ut-
vides til relativt lave kostnader for ny effekt
når forholdene ligger gunstig til rette. Guns-
tigst er anlegg med store fall og driftsvann-
føringer og med korte vannveier. Studiesel-
skapet arbeider med dette.

3.2.  Alternative genereringsformer
Med alternative genereringsformer menes her
konvensjonelle varmekraftanlegg, gassturbin-
anlegg og atomkraftanlegg. Det regnes ikke
med at nye genereringsformer basert på bren-
selsceller, MRD-generering etc. skal komme til
praktisk anvendelse innen elektrisitetsforsyn-
ingen i løpet av den tidsperiode som omtales i
denne rapport.

Det er i første rekke kostnadskarakteristik-
kene og driftsegenskapene for de forskjellige
anleggstyper som er av interesse. Det er hen-
siktsmessig 2 inndele totalkostnadene for et
anlegg i:
a) faste årskostnader, det vil si kostnader

som påløper uansett hvor meget eller lite
anlegget benyttes, og

b) driftsavhengige kostnader som er avhengig
av (ofte tilnærmet proporsjonal med)
brukstiden.

Ved driften av et produksjonssystem tas det
overhodet ikke hensyn til de faste kostnader.
Driften baseres på de respektive kraftstasjo-
ners driftsavhengige kostnader, det vil f.eks.
si at det fortrinnsvis er de varmekraftanlegg
som gir de laveste driftsavhengige kostnader,
hensyn tatt til startkostnader, starttid, over-
føringskostnader etc. som benyttes.

Ved prosjekteringen av kraftanlegg må det
derimot tas hensyn til både faste og driftsav-

hengige kostnader. Ved prosjekteringen av
varmekraftanlegg må det derfor ved hjelp av
driftssimuleringer bestemmes hvilke bruks-
tider de enkelte anlegg sannsynligvis vil få.
Dette er som regel en meget komplisert og
usikker beregning, særlig fordi forholdene vil
endres i løpet av anleggenes levetid. Det er
mange eksempler på at varmekraftanlegg har
fått en helt annen brukstid enn forutsatt ved
prosjekteringen.

Valg av anleggstype for eventuelle varme-
kraftanlegg er en meget komplisert optimali-
seringsoppga ve. Det kan velges mellom an-
leggstyper som spenner over et meget vidt
kostnadsspektrum, fra anlegg med meget høye
faste kostnader og lave driftsavhengige kost-
nader til anlegg med relativt lave faste kost-
nader og høye driftsavhengige kostnader.
Dessuten er de forskjellige anleggstypene be-
heftet med spesielle egenskaper som kan ha
betydning for valg av utbyggingsalternativ
(se avsnitt 3.7. Tilleggsverdier.)

For varmekraftanlegg som skal oppføres i
Norge kan det ikke angis helt pålitelige kost-
nadstall uten etter innhentede tilbud og kost-
nadsberegninger av konkrete prosjekter. En
ikke ubetydelig del av anleggskostnadene be-
står av utgifter til anskaffelse og opparbei-
delse av tomt, adkomstvei, kjølevannstilførsel,
bygging av verksteder, boliger, eventuelt kai-
anlegg, investering i lager av brensel m.m.
Disse kostnadene kan variere betydelig fra
sted til sted og avhenger dessuten av anleggs-
størrelsen. Dersom et varmekraftanlegg byg-
ges i flere etapper, må det regnes med høyere
anleggskostnader for de første aggregater enn
for de øvrige.

Lønnsomheten av en investering i varme-
kraftanlegg er relativt sterkt avhengig av
fremtidig brenselspris. For et anlegg som ten-
kes satt i drift i begynnelsen av 1970-årene
har breselsprisen i perioden frem til ca. år
2000 betydning. I Norge vil det i første om-
gang være prisene på olje som har interesse,
senere nar det blir aktuelt å bygge atom-
kraftanlegg vil brenselsprisene for disse an-
leggene få stor betydning.

I de senere årene har det på verdensmar-
kedet for olje vært en tendens til overforsyn-
ing. Sammen med konkurransen fra andre
energiformer har dette ført til at oljeprisene
har stabilisert seg på et relativt lavt nivå, se
fig 3, side 17. Fellesmarkedslandene, samt
England og USA, har innført importrestrik-
sjoner for olje. For eksempel har England, for
beskytte sin kullindustri, innført en import-
avgift på ca. 4,5 kr./Gcal, hvilket vil si en for-
dyrelse av tung fyringsolje pa ca. 50 %. Dette
har forøvrig ført til at ikke bare kullfyrte an-
legg men også atomkraftanlegg her har kom-
met i en gunstig konkurransemessig posisjon.
Prognoser for verdens oljeressurser og ver-
dens behov for oljeprodukter viser at det ikke
vil bli mangel på olje i perioden frem til år
2000.
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For et forenklet kondenskraftverk, som
sannsynligvis vil være den mest aktuelle an-
leggstypen i Norge i første omgang, vil bren-
selskostnadene ved 1000 -2500 timers gjen-
nomsnittlig arlig brukstid for tiden utgjøre
15 - E  av de totale produkssjonskostnadene.

De fremtidige oljeprisene er derfor av rela-
tivt stor betydning for lønnsomheten av en in-
vestering i et slikt anlegg. Det er sannsynlig-
vis mest rimelig a anta at oljeprisene vil holde
seg omtrent på samme nivå som nå, men man
må likevel være forberedt på at eventuell fort-
satt inflasjon, handelspolitiske strukturen-
dringer og internasjonale krisesituasjoner kan
få betydelig inflytelse på oljeprisene. Konven-
sjonelle varmekraftanlegg kan dimensjoneres
for kombinert kull- og oljefyring eller med
ombyggingsmulighet, men dette fordyrer an-
leggene.

De fremtidige brenselsprisene for atom-
kraftanlegg er også usikre. Dette gjelder spe-
sielt for atomkraftanlegg med hurtige reak-
torer (breeder-reaktorer). Sannsynligvis vil
de driftsavhengige kostnadene for atomkraft-
anlegg med hurtige reaktorer være vesentlig
lavere enn for anlegg med vanlige termiske
reaktorer, men de faste kostnadene vil være
høyere. Disse spørsmålene er foreløbig ikke av
så stor betydning i Norge fordi det enda vil gå
en del år før det blir aktuelt å bygge atom-
kraftanlegg i noen vesentlig utstrekning her i
landet.

En del av de faktorer som er bestemmende
for produksjonskostnadene for kraftanlegg er
behandlet mer detaljert i avsnittene 3.33.7.

A/S Hafslund har gjennomført en detal-
jert kostnadsberegning for et forenklet olje-
fyrt kondenskraftanlegg. Beregningene er
utfort alternativt for forste byggetrinn med
ett aggregat på 250 MW og for fullt ut-
bygget anlegg på 2 x 250 MW. I kostnadene
for første byggetrinn er tatt med arbeider
som det er nødvendig eller hensiktsmessig
å utføre med en gang som forberedelse til
senere utvidelse til 2 x 250 MW.

Basis for beregningene er 1968-prisnivå.
Kostnader til lagertanker for fyringsolje

tilsvarende 750 timers fullast-drift er tatt
med. Ettersom varmekraftstasjonen er for-
utsatt lagt i umiddelbar nærhet av eksister-
ende kaianlegg er ikke utgifter til eget kai-
anlegg for lossing av tankbåter tatt med.

Beregningene gjelder for et rent oljefyrt
varmekraftverk med maks. virkningsgrad
ca. 34,5  %  ved fullast. Varmekraftverket er
optimalisert for en midlere årlig brukstid
på 1800 timer. I det følgende er tallene som
gjelder for første byggetrinn (1 x 250 MW)
satt i parentes.

Anleggskostnader, inkl. boliger, omset-
ningsavgift, administrasjon og konsulenter,
grunnervervelse og renter i byggetiden er
beregnet til 321 (193) mill. kr. Basert på

netto avgift effekt 480 (240) MW gir dette
spesifikke anleggskostnader på 668 ( 805)
kr/kW.

Overføringsanlegg og tilkobling til sen-
tralt leveringssted på Østlandets 275 kV
nett er også medregnet i ovennevnte an-
leggskostnader.

Det er regnet med 6 % rente og levetid
25 ar, det vil si annuitet 7,82 • De faste
årlige kapitalkostnadene blir da 52,2 (62,8)
kr/kWår.

Ved de driftsforhold som er forutsatt er
driftskostnadene inkl. skatter og avgifter
beregnet til 12,0 (8,0) mill. kr. i middel pr.
år. Dette tilsvarer 25,0 (33,3) kr/War.

Som basis for beregning av brenselsut-
giftene er forutsatt en oljepris på 80 kr/
tonn for bunker C. Dette gir brenselsutgif-
ter på ca. 2,2 ore/kWh nar det tas hensyn
til kraftverkets egetforbruk.

De totale produksjonskostnadene kan
etter dette sammenstilles til følgende:

Kapitalkostn.
Driftskostn.
Brenselskostn.
Sum

Ka pi talkostn.
Driftskostn.

Brenselskostn.
Sum

1x250 MW 2x 250  MW

62,8 kr/kWår: 52,2 kr/kWår
33,3 kr/War 25,0 kr/kWår

2,2 øre/kWh 2,2 øre/kWh

96,1 kr/War 77,2 kr/kWar
+ 2,2 ore/kWh + 2,2 ore/kWh

Anmerkning: Driftskostnadene er i A/S
Hafslunds utredning beregnet på grunnlag
av bestemte forutsatte driftsforhold. Det
er blant annet forutsatt en bestemt midlere
årlig brukstid på 1800 (1300) timer. Drifts-
kostnadene er derfor ikke oppdelt i en fast
årlig del og en driftsavhengig (kWh-avhen-
gig) del. Dersom de beregnede driftskost-
nadene på 12 (8) mill. kr/ar skjonnsmessig
oppdeles i en fast årlig del på 9 (6) mill.
kr/ar og en kWh-avhengig del på 3 (2)
mill. kr/ar, kan de totale produksjonskost-
nadene sammenstilles til folgende :

1x 250 MW 2x 250  MW
62,8 kr/War 52,2 kr/War
25,0 kr/kWar 18,8 kr/kW Ar
+0,65 ore/kWh 4 0,35 ore/kWh

2,2 ore/kWh 2,2 øre/kWh

87,8 kr/kWår 71,0 kr/kWår
+ 2,85 ore/kWh + 2,55 øre/kWh

Også andre selskaper og institusjoner
har i lopet av de siste arene nedlagt et be-
tydelig arbeid for å klarlegge de forskjel-
lige anleggstypers kostnadskarakteristik-
ker og driftsegenskaper under norske for-
hold. En del av disse arbeider er enda ikke
avsluttet.
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Siden en summarisk landsomfattende vur-
dering av utbyggingen nødvendigvis må ba-
seres på en rekke relativt usikre forutsetnin-
ger, er det her ikke hensiktsmessig å gå detal-
jert inn på de forskjellige anleggstypers og an-
leggsstørrelsers kostnadskarakteristikker. De
faste og driftsavhengige kostnader for de for-
skjellige typer varmekraftanlegg kan dreie
seg om de verdier som er angitt i fig. 2.
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a: Gassturbineniegg. (ettolje, 2 x 50MW

b: Gassturbinanlegg, tungolje. 2x 50MW.
c: Konvensjonell varmekraft,  forenklet.  2 x250MW
d: Konvensjonell varmekraft, h5yeft., 2 x 250  MW
e: Atomkraft, termisk reaktor, 500 MW

0
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Midlere =rlig brukstid

Tallene må oppfattes som rent veiledende
gjennomsnittstall for anleggsstørrelser som
kan være aktuelle i Norge. Det er regnet med
kostnader ved «energiproduksjon». Ekstra
driftskostnader som påløper, for eksempel
dersom anlegget får et unormalt høyt start-
antall på grunn av toppkraftproduksjon, er
ikke medregnet

Som tidligere fremhvevet må det ved sam-
menligning av lønnsomheten av investeringer i
forskjellige typer kraftanlegg undersøkes hvil-
ken «nytte» de respektive genereringsformer
gjør ved integrert drift sammen med det øv-
rige produksjonsapparat. Visse grove kon-
klusjoner kan man imidlertid trekke direkte
av kostnadskarakteristikkene i fig. 2.

Atomkraftanlegg.

A tomkraftanlegg er karakterisert ved høye
faste kostnader og lave driftsavhengige kost-
nader. Denne anleggstypen vil neppe komme til
noen vesentlig anvendelse her i landet før
vannkraften i de billigere kostnadsklasser er
utbygget og driftsforholdene gjør det mulig
drive atomkraftanleggene som grunnlast-
verk med meget høy brukstid.

Konvensjonelle varmekraftanlegg.

Høyeffektive anlegg krever minst 2 3000
timers brukstid for a kunne konkurrere med
de forenklede anleggstypene. Ved nåværende
kostnadsforhold er det bare ved de aller høy-
este brukstidene at atomkraftanlegg stiller
seg gunstigere enn de høyeffektive kondens-
kraftanleggene.

Anleggskostnadene for sterkt forenklede an-
legg er 25 - 30 % lavere enn for de hoyeffek-
tive anleggstypene, men virkningsgraden er

redusert fra ca. 40 % til ca. 30 %. Det frem-
går av diagrammet i fig. 2 at den forenklede
anleggstypen er konkurransedyktig ved bruks-
tider fra ca. 500 til 2 --3000 timer/ar.

Det kan bygges anleggstyper som er mer
eller mindre forenklede og som har kostnads-
karakteristikker mellom de høyeffektive og de
sterkt forenklede. Sannsynligvis vil en type
av de forenklede kondenskraftanleggene mest
hensiktsmessig kunne innpasses i det norske
produksjonssystemet i første omgang. For-
uten å tjene som ren energireserve vil et slikt
anlegg på grunn av relativt korte starttider og
la ve startkostnader, kunne anvendes til topp-
kraftproduksjon. Se forøvrig avsnitt 3.7.2 og
3.7.3 .

Gasst urbinanlegg.

Industrielle gassturbinanlegg for lettolje
samt jetdrevne gassturbinanlegg har de lav-
este anleggskostnadene, men de høyeste drifts-
avhengige kostnadene, og er følgelig lønn-
somme bare ved de aller laveste brukstider.

Industrielle gassturbinanlegg for tungolje
har en anleggskostnad som omtrent tilsvarer
de forenklede kondenskraftstasjonene og vil
på grunn av noe høyere driftskostnader bare
bli aktuelle der hvor det kreves enheter som
er for små til å bygges som forenklede kon-
denskraftanlegg.

De beløp som spares i anleggskostnader ved
investering i gassturbinanlegg i stedet for for-
enklede kondenskraftanlegg er relativt be-
skjedne. Dersom det er aktuelt å investere i
begge anleggstyper samtidig, bør anleggskost-
nadene for gassturbinanleggene sammenhol-
des med de marginale anleggskostnader for
forenklede kondenskraftanlegg, differansen
mellom anleggskostnadene vil da bli enda
mindre.

Gassturbinanlegg har imidlertid enkelte til-
leggsverdier som kan gjøre en investering i
slike anlegg berettiget: Gassturbinanlegg kan
installeres i relativt små enheter (ned til ca.
10 MW) uten at spesifikk anleggskostnad
(kr/kW) oker vesentlig. Anleggene har kort
anleggstid, krever lite tomteareal, liten betje-
ning, har meget kort starttid, kan uten store
utgifter holdes i høy beredskap og egner seg
derfor utmerket som effektreserve. Genera-
torene kan relativt enkelt anvendes til fase-
kompensering. Se forøvrig avsnitt 3.7. Til-
leggsverdier.

For å oppnå en bedre virkningsgrad eller en
høyere stasjonseffekt kan kombinasjoner av
gassturbinanlegg og kondenskraftanlegg kom-
me på tale. Slike anlegg blir imidlertid relativt
kompliserte og vil neppe bli aktuelle for nor-
ske forhold foreløbig.

I de følgende avsnitt skal behandles en del
av de praktiske og prinsipielle spørsmål det
må tas standpunkt til ved vurdering av for-
skjellige utbyggingsal terna ti ver.
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3.3. Kapitalkostnader
Ved interne økonomiske sammenligninger mel-
lom alternative genereringsformer har det
relativt stor betydning hvordan verdien av
kapitaltjenesten vurderes.

Ved økonomiske beregninger av den art det
her er tale om, er det vanlig å beregne kapi-
talkostnadene på grunnlag av en generell kal-
kulasjonsrentefot og antatt økonomisk levetid
for anleggene.

3.3.1. Kalkulasjonsrente
Norsk kraftutbygging finansieres for en stor
del ved låneopptak. Lånerente og øvrige låne-
vilkår varierer betydelig. Det er her tale om
relativt langsiktige investeringer. Som regel
er lånenes tilbakebetalingstid vesentlig kortere
enn anleggenes antatte økonomiske levetid.
Den opprinnelige kapitalen vil derved delvis
komme til a bli avløst av ny kapital, enten
egenkapital eller ny lånekapital. Kapitalkost-
nadene kan derved komme til a bli hoyere eller
lavere enn opprinnelig forutsatt fordi renteni-
vået varierer.

Ivesteringer i kraftutbygging er relativt lite
risikobetonte. Det er overveiende sannsynlig
at etterspørselen etter elektrisk energi til nå
gjeldende priser stadig vil øke. Vannkraftan-
legg, som har meget lave driftsavhengige kost-
nader, vil - når de først er bygget etter
all sannsylighet ikke bli utkonkurrert av
nye anleggstyper (genereringsformer). Dette
skulle normalt tilsi at det ble forlangt en rela-
tivt lav rente for investeringer i slike anlegg.
Investeringer i de anleggstyper som er mindre
kapitalkrevende, og som har hoyere driftsav-
hengige kostnader, er noe mer risikobetonte.
Det kan tas hensyn til dette ved å anvende en
høyere kalkulasjonsrente for disse anleggs-
typene eller ved å ansette den økonomiske leve-
tid forsiktig (se avsnitt 3.3.2).

Ved ubegrenset kapitaltilgang skulle man
ved interne økonomiske sammenligninger mel-
lom alternative genereringsformer kunne an-
vende gjeldende lånerenter:

Effektiv rente inkl. bankprovisjon for
lån til kraftutbygging opptatt i utenlandsk
valuta i årene 1964 1967 har variert fra
6,3 til 7,4 % og har i det nevnte tidsrom
hatt en stigende tendens.

Effektiv rente for lån opptatt i Norge er
vanligvis lavere enn for lån opptatt i utlan-
det. De innenlandske lånerentene skaper
imidlertid ikke balanse mellom kapitaltil-
bud og etterspørsel og gir neppe et korrekt
bilde av kapitaltjenestens verdi på nåvær-
ende tidspunkt.

Dersom kapitaltilgangen er begrenset og
det fra sentralt hold foretas en prioritering av
lånebehovene, er det ikke ubetinget riktig a
anvende lanerenten som kalkulasjonsrente ved
interne økonomiske sammenligninger mellom
forskjellige utbyggingsalternativ. Ifølge sosi-
aløkonomisk teori vil man kunne oppnå en rik-

tigere ressursallokering dersom man anvender
en kalkulasjonsrente som i prinsippet skal
være lik kapitalens avkastning i dens guns-
tigste alternative anvendelse (marginalt sett).
Det er imidlertid meget vanskelig å tallfeste
kalkulasjonsrenten etter dette teoretiske prin-
sipp.

Det kan i denne forbindelse vær av inter-
esse å kjenne kapitalens avkastning i andre
sektorer enn kraftubygging. Det foreligger
en beregning av kapitalens gjennomsnitt-
lige avkastning i norsk industri foretatt av
direktør Johan Seland i et notat av 22. juni
1966 for medlemmene av Statens Energi-
råd om «Kalkulasjonsrente for kraftverk».
Han kommer her frem til en avkastning på
ca. 6,5 7 % p.a.

Det foreligger dessuten andre beregnin-
ger og anslag vedrørende kapitalens avkast-
ning innen forskjellige sektorer, men be-
regningene bygger ofte på relativt usikre
forutsetninger.

Komit€en mener at det pa naverende tids-
punkt synes rimelig å anvende en kalkulasjons-
rente på 6 7 % ved interne økonomiske
sammenligninger mellom forskjellige utbyg-
gingsal terna ti ver.

3.3.2. Økonomisk levetid
Ved interne okonomiske sammenligninger mel-
lom forskjellige utbyggingsalternativ må det
regnes med produksjonsmidlenes sannsynlige
økonomiske levetid, dvs. den totale tid som
produksjonsmidlene, lønnsomhetsmessig sett,
antas å være konkurransedyktige i forhold til
nye produksjonsmidler i samme anvendelse.
Den økonomiske levetid er ordinært lavere enn
den teknisk maksimale. Den økonomiske leve-
tid kan avvike vesentlig fra den regnskaps-
messige avskrivningstid.

Dersom det ventes en rask teknologiskutvik-
ling på vedkommende område, er det vanligvis
grunn til å sette den økonomiske levetid ve-
sentlig lavere enn den teknisk maksimale.
Dette spørsmålet er særlig aktuelt ved bygging
av varmekraftanlegg.

Når et anlegg er bygget, er det stort sett
ikke mulig a gjenvinne den investerte kapital
på annen måte enn ved å anvende anlegget til
kraftproduksjon. Skal det lønne seg a bygge
et nytt og mer økonomisk anlegg istedet for et
bestående anlegg, må de totale produksjons-
kostnadene for det nye anlegget være mindre
enn de driftsavhengige kostnadene for det be-
stående anlegg. Det skal derfor en kraftig tek-
nologisk utvikling til før levetiden for et alle-
rede bygget anlegg blir vesentlig redusert.

En annen sak er at brukstiden for et anlegg
kan bli vesentlig redusert dersom det av andre
grunner (f.eks. behovsstigning) er nødvendig
å bygge nye anlegg i tillegg til de bestående,
og disse nye anleggene får lavere driftsavhen-
gige kostnader enn de gamle. Brukstiden kan
også bli redusert på grunn av import av kraft
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til priser som ligger under vedkommende an-
leggs driftsavhengige kostnader. Muligheten
for redusert brukstid på grunn av teknologisk
utvikling kan tas inn i beregningene i form av
en reduksjon av antatt økonomisk levetid.

Moderne vannkraftanlegg vil sannsynligvis
få en meget høy teknisk levetid. Teknisk leve-
tid for turbiner, generatorer, transformatorer
og apparatanlegg kan anslåes til 30 50 år.
For bygningsmessige arbeider i sten og be-
tong, tunneller etc. er teknisk levetid 75 100
år eller høyere. De driftsavhengige kostnadene
er så lave at utbygde vannkraftanlegg neppe
vil bli utkonkurrert av andre genereringsfor-
mer. Økonomisk levetid vil hovedsakelig være
bestemt av hvor man trekker grensen mellom
ordinært vedlikehold og refinansiering.

Samtlige typer varmekraftanlegg vil kunne
utføres på en slik måte at teknisk levetid ved
normale driftsforhold og normalt vedlikehold
blir ca. 30 år. Økonomisk levetid vil avhenge
av fremtidig utvikling på en rekke områder og
bør derfor ansettes noe forsiktig. Dette gjel-
der spesielt de anleggstypene som har de høy-
este driftsavhengige kostnadene (gassturbin-
anlegg) samt anleggstyper som er lite ut-
prøvd.

Ved interne økonomiske sammenligninger
mellom forskjellige utbyggingsalternativer
synes de aktuelle områder for økonomisk leve-
tid for tiden å være:

Vannkraftanlegg
Konvensjonelle varmekraftanl.
Gassturbinanlegg
A tomkraftanlegg

40-60 år
20-30 »
1525 »
20 25 »

3.3.3. Annuitet
Med et variasjonsområde for økonomisk leve-
tid på 15 60 år og for kalkulasjonsrente
5 8  %  vil det tilsvarende variasjonsområde
for kapitalkostnadene beregnet etter annui-
tetsprinsippet bli som vist i følgende tabell:

Øk. Rentefot
levetid 5 % 6 % 79% 8 /%
15 år 9,6 10,3 11,0 11,7
20 » 8,0 8,7 9,4 10,2
25 » 7,1 7,8 8,6 9,4
30 » 6,5 7,3 8,1 8,9
40 » 5,8 6,7 7,5 8,4
50 » 5,5 6,3 7,3 8,2
60 » 5,3 6,2 7,1 8,1

Det aktuelle variasjonsområde for de for-
skjellige anleggstyper er følgende:

Vannkraftanlegg: Annuitet:
40 -60 ar, 6 7 %, 6,2 7,5 %

Konvensjonelle varmekraftanl.:
20 -30 &r, 6 7  %,  7,3 -9,4 %

Gassturbinanlegg:
1525 &r, 6 7%, 7,8--11  %

Atomkraftanlegg:
20 25 2r, 6-79, 7,8 9,4 %

3.4. Faste driftskostnader
I tillegg til kapitalkostnadene påløper faste
årlige driftskostnader, det vil si kostnader til
administrasjon, drift, ordinert vedlikehold,
skatter, avgifter m. v. Under faste driftskost-
nader tas bare med den delen av driftskost-
nadene som påløper uansett hvor stor eller
liten brukstid anlegget får. Størrelsen av disse
kostnadene avhenger av en rekke faktorer,
bl. a. av anleggstype og anleggsstørrelse, og
må derfor fastlegges for hvert enkelt prosjekt.

Grovt tilnærmet kan man regne med at de
faste årlige driftskostnadene utgjør:

1,75 % av anleggskap. for vannkr.anl. og
3 3,59%» » » varmekr.anl.

3.5. Faste årskostnader
De faste årlige kostnader, dvs. summen av
kapitalkostnad og faste driftskostnader vil da
dreie seg om:

Vannkraftanlegg: 8--9 av anleggskap.
Konvensjonelle
varmekraftanlegg: 11-13 » » »
Gassturbinanlegg: 1114»» »
Atomkraftanlegg: 1113»» »

3.6. Driftsavhengige kostnader
Med driftsavhengige kostnader menes den del
av driftskostnadene som er avhengig av den
faktiske energiproduksjon, dvs. av anleggets
brukstid. De driftsavhengige kostnadene angis
i øre/kWh.

Vannkraftanlegg.

Driftskostnadene for vanlige vannkraftanlegg
er praktisk talt uavhengig av brukstiden. De
driftsavhengige kostnadene for vannkraftan-
legg kan derfor med god tilnærmelse settes
lik 0. (Kfr. avsnitt 3.4 Faste driftskost-
nader.)

Varmekraftanlegg.

De driftsavhengige kostnadene for varme-
kraftanlegg består av brenselskostnader og en
ikke uvesentlig del av vedlikeholdskostnadene.

Konvensjonelle varmekraftanlegg vil i Norge
sannsynligvis bli basert på oljefyring. Bren-
selskostnadene er da gitt av prisene på olje
på det internasjonale marked samt av anleg-
gets totalvirkningsgrad. Som det fremgår av
fig. 3, hentet fra den danske ELSAM-KRAFT-
IMPORT UNDERSØGELSEN 1964/65, og
videreført til 1968, har prisene på olje i de
siste desennier variert betydelig.
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Prisene har i de siste årene stabilisert seg
på et relativt konstant nivå. Regner man med
med en så lav oljepris som 80 kr/tonn (for
bunker C), vil brenselskostnadene for et var-
mekraftverk med totalvirkningsgrad 40 % bli
ca. 1,8 øre/kWh og med totalvirkningsgrad
30 % (sterkt forenklet anlegg) ca. 2,4 øre/
kWh. Ved oljepris 100 kr/tonn vil brensels-
kostnadene bli henholdsvis 2,2 og 3,0 ore/kWh
for de to nevnte anleggstypene.

Gassturbinanlegg er vanligvis konstruert
for lettere oljetyper. Brenselskostnadene for
disse anlegg kan for tiden dreie seg om 5 øre/
kWh. Gassturbinanlegg kan dimensjoneres
for bruk av tyngre oljer. Brenselskostnadene
kan da komme ned i vel 3 øre/kWh, men byg-
geomkostningene øker samtidig.

Muligheten for en kommersiell utnyttelse av
naturgassforekomstene i den norske sektor av
Nordsjøen er enda ikke avklart. Det er fore-
løbig ikke grunn til anta at disse funn vil gi
utstlag av betydning i de brenselspriser som
norsk elektrisitetsforsyning må regne med for
varmekraftanlegg.

Brenselsladningen i atomkraftverk er rela-
tivt kapitalkrevende. Brenselskostnadene bør
deles i en fast del og en driftsavhengig del.
Brenselskostnadene er avhengig av anleggs-
type idet de mest kapitalkrevende anleggs-
typene har de laveste driftsavhengige kost-
nadene. For de mest anvendte termiske reak-
torene kan brenselskostnadene for tiden dreie
seg om 1 øre/kWh. For hurtige reaktorer vil
brenselskostnadene sannsynligvis bli vesentlig
lavere enn dette.

Driftsavhengige (kWh-avhengige) kostna-
der son1 paloper i tillegg til brenselskost-
nadene avhenger av anleggstype og størrelse
samt av driftsforhold. Disse kostnadene er av
størrelse 0,2 0,5 ore/kWh.

3. 7. Tilleggsverdier - Tilleggskostnader

Som antydet i avsnitt 2.2., bør den prinsipielle
målsettingen ved kraftutbygging være å velge
det utbyggingsalternativet som, sett over en
lengre periode, gir de laveste totalkostnader.

I avsnitt 3.3. - 3.6. er angitt tilnærmede
verdier for faste og driftsavhengige kostnader
ved energiproduksjon for de forskjellige typer
vann- og varmekraftanlegg. Ved valg av ut-
byggingsalternativ må det imidlertid også tas
hensyn til at de forskjellige genereringsformer
har ulike egenskaper på en rekke andre punk-
ter, egenskaper som direkte eller indirekte vil
kunne fa betydelige praktiske og okonomiske
konsekvenser. I den utstrekning disse forhold
med noenlunde sikkerhet kan vurderes øko-
nomisk, kan de tas inn i beregningene i form
av tilleggsverdier (eventuelt tilleggskost-
nader) på linje med de respektive genererings-
formers anleggs- og driftskostnader.

Ved valg av utbyggingsalternativ må det
dessuten skjønnsmessig tas hensyn til natur-

vern, luftforurensninger og en rekke andre
faktorer som vanskelig kan tas inn i bereg-
ningene i form av konkrete kostnadstall.

3. 7 .1 . Tilgjengelighet for energiproduksjon

Vannkraftanlegg er meget driftssikre. Regner
man med at revisjonsarbeider legges til tider
da det ikke er behov for å kjøre anleggene,
kan man regne med at vannkraftanleggene
har nær 100 % tilgjengelighet. Tilgjengelig-
heten for energiproduksjon er da kun avhen-
gig av vannforholdene (som tas inn i bereg-
ningene i form av statistisk materiale).

Samtlige typer varmekraftanlegg har en
vesentlig dårligere driftssikkerhet enn vann-
kraftanlegg. Det er vanskelig avgjore hvil-
ken tilgjengelighet for energiproduksjon det
bør regnes med for varmekraftanlegg i Norge.
Den tilgjengelige statistikk kan ikke uten vi-
dere anvendes for norske forhold, dels fordi
man i Norge i en årrekke må regne med lavere
brukstider for varmekraftanlegg enn hva som
er vanlig i typiske varmekraftland, dels fordi
det er tale om anleggstyper som man har liten
driftserfaring med.

Komit&en mener at det for samtlige typer
varmekraftanlegg drevet med fossilt brensel
inntil videre bør regnes med en tilgjengelighet
for energiproduksjon pa ca. 85 • Med 85 6%
tilgjengelighet menes her at et varmekraftan-
legg, i den tiden det ønskes kjørt, gjennom-
snittlig kan produsere en energimengde som
maksimalt tilsvarer fullast i 85% av denne
tiden. Det er her ikke regnet med. muligheten
for svikt i brenselstilførselen.

Eventuelle atomkraftanlegg vil i Norge få
omtrent samme driftsmåte som i utlandet, det
vil si at disse anleggene vil bli drevet med
relativt høy brukstid over året. Man skulle
derfor i stor utstrekning kunne anvende de
driftserfaringer som er høstet i andre land.
Det statistiske materialet som foreligge: for
atomkraftanleggenes tilgjengelighet for ener-
giproduksjon er fremdeles meget begrenset.
Mye tyder på at det foreløbig kan regnes med
omtrent samme tilgjengelighet for energipro-
duksjon for atomkraftanlegg som for de øv-
rige typer varmekraftanlegg.

I det første driftsåret vil tilgjengeligheten
for energiproduksjon for samtlige typer var-
mekraftanlegg kunne bli betydelig lavere enn
de nevnte 85 %.

Det kan tas hensyn til tilgjengeligheten for
encgiproduksjon ved belaste varmekraftan-
leggene med en tilleggskostnad for reserve-
kapasitet tilsvarende ca. 15 % av anleggskost-
nadene. Det må imidlertid ansees for å være
mer hensiktsmessig å ta hensyn til anleggenes
tilgjengelighet direkte ved driftssimuleringene.

3. 7 .2. Tilleggskostnad for toppkraftproduksjon og
effektutbygging

De beregningsmetoder son for tiden anven-
des i forbindelse med norsk kraftutbygging,
tar primært sikte på en hensiktsmessig sam-
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mensetning av produksjonsapparatet med
hensyn på energidekningen. Skal disse bereg-
ningsmetodene anvendes på store og kompli-
serte kraftsystemer, må det benyttes sterkt
forenklede forutsetninger på en rekke vesent-
lige punkter. Selv om man kommer frem til en
sammensetning av produksjonsapparatet som
gir en hensiktsmessig dekning av energibe-
hovet, er det dermed ikke sikkert at dekningen
av det stadig voksende effektbehovet skjer på
en økonomisk tilfredsstillende måte.

T oppk:raft produksjon.

Det er her tale om kostnadene som er forbun-
det med å dekke de høyeste belastningstop-
pene. Disse toppene er av relativt kort varig-
het og krever ikke store energimengder, men
legger beslag på en relativt stor maskinkapasi-
tet.

Dersom det stigende energibehovet dekkes
delvis ved hjelp av varmekraftanlegg, m& det
tas hensyn til at disse anleggene ikke kan del-
ta i effektdekningen på en så økonomisk måte
som vannkraftanleggene. Vannkraftanlegg
kan anvendes til toppkraftproduksjon uten
vesentlige tilleggskostnader. Varmekraftan-
legg, som har tildels betydelige driftsavhen-
gige kostnader, vil kunne påføre systemet be-
tydelige tilleggskostnader, dels i form av start-
kostnader, dels i form av brenselskostnader.
Dersom systemet ikke inneholder en tilstrek-
kelig effektreserve i vannkraftanleggene, må
eventuele varmekraftanlegg tas i bruk for
toppkraftproduksjon selv når det er energi-
overskudd i vannkraftanleggene.

De forskjellige anleggstypene har forskjel-
lig evne til å delta i effektdekningen på en
økonomisk måte:

Vannkraftanlegg har som nevnt ubety-
delige driftsavhengige kostnader og egner
seg derfor utmerket til toppkraftproduk-
sjon.

Gasturbinanlegg har relativt lave start-
kostnader. Selv om disse anleggene har
høye driftsavhengige kostnader, kan de
anvendes til dekning av de mest kortvarige
og sjeldent forekommende effekttoppene
uten at det påløper store tilleggskostnader.

Forenklede kondenskraftverk har høyere
startkostnader enn gassturbinanlegg, men
de øvrige driftsavhengige kostnadene er be-
tydelig lavere. Forenklede kondenskraftan-
legg vil derfor stille seg gunstigere enn
gassturbinanlegg nr det gjelder 2 dekke
de effekttoppene som har noe lenger varig-
het.

Høyeffektive kondenskraftanlegg har
relativt høye startkostnader og egner seg
derfor dårlig til dekning av kortvarige ef-
fekttopper. Dette gjelder i særlig grad for
atomkraftanlegg. Disse anleggstypene vil
neppe bli aktuelle for andre formål enn
grunnlastproduksjon.

IF'or det samlede norske kraft produksjons-
systemet er det foreløbig ikke blitt foretatt så

detaljerte beregninger at det med sikkerhet
kan angis de sannsynlige tilleggskostnadene
som påløper ved at varmekraftverk, som pri-
mært innpasses i systemet av hensyn til ener-
gidekningen, også anvendes til effektdeknin-
gen. Disse tilleggskostnadene er selvfølgelig
avhengig av hvilken effektreserve som finnes
i vannkraftsystemet, og hva det eventuelt kos-
ter holde denne reserven.

Dersom det forutsettes at effektutbygg-
ingen bærer de marginale utbyggingskost-
nadene, vil effektutbygging i egnede vann-
kraftanlegg kunne foretas for ca. 300 kr/kW
( dvs. ca. 30 kr/kWår) referert kraftstasjon.
Ved en tilstrekkelig fremsynt planlegging
skulle forholdene kunne legges til rette for en
rimelig effektutbygging i mange år fremover.
300 kr/kW referert vannkraftstasjon skulle
derfor kunne betraktes som en absolutt øvre
grense for de nevnte tilleggskostnader for
toppkraftproduksjon.

Effektut bugging.

Dersom et rent vannkraftsystem dimensjo-
neres med sikte på å dekke energibehovet på
en økonomisk måte, vil effektinstallasjonen
kunne bli større enn hva som er nødvendig for
å dekke de høyeste belastningstoppene. Et
slikt kraftproduksjonssystem er «energidi-
mensjonert», det vil si at det er energitilgan-
gen i de dårlige vannårene som er bestem-
mende for utbyggingen. Et produksjonssystem
som inneholder en betydelig andel varmekraft,
vil være «effektdimensjonert», det vil si at det
er de høyeste effekttoppene som er dimensjo-
nerende for utbyggingen. Et produksjonssy-
stem som inneholder en relativt liten ( eller
ingen) andel varmekraft vil kunne være både
energi- og effektdimensjonert. Dette vil sann-
synligvis være tilfelle for det norske kraftpro-
duksjonssystemet i en del år fremover. Under-
søkelser som er foretatt, tyder på at det nor-
ske kraftproduksjonssystemet nå har et rela-
tivt lite effektoverskudd ved dårlige vannfor-
hold, sannsynligvis mindre enn tilsvarende ett
års behovsstigning.

En installasjon av varmekraft i systemet
vil kunne føre til at effektbehovet øker ras-
kere enn installert effekt. Dette vil være til-
felle dersom det installeres varmekraft for
grunnlastproduksjonen eller når installasjonen
av varmekraft fører til at vannkraftoverskudd
foredles til fastkraft. I Norge vil det i første
omgang bli tale om å etablere en meget be-
grenset andel varmekraft i systemet (antage-
ligmellom 10 og 25 kW varmekraft pr. GWh
årlig fastkraftforbruk når muligheten for im-
port av varmekraft medregnes) dels for å for-
edle vannkraftoverskudd, dels for å for-
bedre fastkraftens leveringssikkerhet. Den ef-
fektmanko som derved oppstår, kan dekkes på
følgende må ter :

a) Dersom det på forhånd finnes et effekt-
overskudd i systemet, kan dette tas i bruk.
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Det må imidlertid regnes med at denne ef-
fektreserven har en viss potensiell verdi,
bl. a. med tanke på å kunne opprettholde
en leveranse av tilfeldig kraft under be-
lastningstoppene (herunder eksport). Det
finnes dessuten muligheter for salg av ga-
rantert effekt til Sverige.

b) Dersom det på forhånd ikke finnes noe ef-
fektoverskudd i systemet, må den nevnte
effektmanko skaffes til veie på billigste
måte, f.eks. ved å foreta utbygging i eg-
nede vannkraftanlegg. Denne kan som
nevnt gjennomføres for en marginal kost-
nad på rundt 300 kr/kW referert vann-
kraftstasjon.

I den utstrekning et varmekraftanlegg in-
stalleres med sikte pa a foredle tilfeldige
kraftoverskudd til fastkraft vil 1 kW varme-
kraft kunne tilføre systemet rundt 7000 kWh
ny fastkraft pr. år. Dersom fastkraftens mar-
ginale brukstid er 5500 timer/ar, vil dette til-
svare en økning av effektbehovet på 7000/
5500 = 1,3 kW. Varmekraftanleggene må i så
fall belastes med en tilleggskostnad for effekt-
utbygging på inntil ca. 300 (1,3 1)/1 = 90
kr/kW varmekraft ( ca. 9 kr/kWår) referert
vannkraftstasjon.

Etterhvert som den konkurransedyktige
delen av våre utbyggbare vannkraftkilder blir
oppbrukt, vil det skje en mer omfattende om-
legging fra vannkraft- til varmekraftutbyg-
ging. Økningen av grunnlastproduksjonen vil
da sannsynligvis i stor utstrekning bli dekket
ved hjelp av atomkraft. Dette vil føre til at det
stadig stilles større krav til maskinkapasitet
og reguleringsevne i den øvrige del av produk-
sjonssystemet. Det samme forhold vil gjøre
seg gjeldende dersom konvensjonelle varme-
kraftanlegg anvendes til grunnlastproduksjon.
Hensyn til dette kan tas ved å gi de vann-
kraftanleggene som bygges en tilleggsverdi
avpasset etter anleggenes maskininstallasjon
og reguleringsevne. Dette spørsmålet er imid-
lertid meget komplisert. På grunn av tidsfak-
toren og alle usikkerhetsmomentene bør man
legge størst vekt på forholdene i den nærmeste
fremtid. Det vil enda gå endel år før varme-
kraftanlegg tas i bruk for grunnlastproduk-
sjon i noe større omfang i Norge.

3. 7 .3. Tilleggskostnad for effektreserve

Varmekraftanlegg har vesentlig lavere drifts-
sikkerhet enn vannkraftanlegg. Installasjon av
varmekrafteffekt i stedet for vannkrafteffekt
betinger derfor normalt en øket effektreserve.
Effektreservens størrelse avhenger dessuten
av en rekke forhold, bl. a. av aktuelle aggre-
gatstørrelser og samkjøringsforhold. Regnes
det med en økning av reservebehovet på 20 %
av varmekraftkapasiteten, kan denne skaffes
til veie i egnede vannkraftanlegg for ca. 60 kr.
pr. kW varmekraft pluss evt. ekstra overfør-
ingskostnad.

3.7.4. Tilleggsverdi for overføringskostnader

Stort sett kan det forutsettes at varmekraft-
anlegg kan plaseres nærmere belastningssen-
trene enn tilfellet er for aktuelle nye vann-
kraftanlegg. Ved bygging av varmekraftan-
legg istedet for tilsvarende vannkraftanlegg
vil man derfor kunne spare endel overforings-
kostnader. Dette er særlig aktuelt for Øst-
landsområdet. Forholdene ellers i landet vari-
erer betydelig fra område til område.

Gassturbinanlegg vil i gunstigste tilfelle
kunne tilkoples det lokale fordelingsnettet di-
rekte. De øvrige typer varmekraftanlegg må
vanligvis plaseres i noen avstand fra belast-
ningssentrene.

Disse forholdene må vurderes inngående ved
det detaljerte planleggingsarbeidet. For bruk
i en summarisk landsomfattende vurdering
kan det grovt anslås at det ved bygging av
varmekraftanlegg i gjennomsnitt spares 100
km i overføring, hvilket skulle betinge at var-
mekraftanleggene burde godskrives for en
tilleggsverdi på ca. 100 kr/kW ( ca. 10 kr/
kWar):

100 km 275 kV linje med overforingsevne
ca. 500MW koster rundt 35 mill. kr., dvs.
ca. 70 kr/kW. Regnes det med. 10 % faste
kapital- og driftskostnader, koster derfor
100 km overføring ca. 7 kr/kWAr.

Regnes det med 3 % overforingstap pa
100 km, midlere årlig brukstid 2500-5000 h
og kraftverdi 2,5 ore/Wh, vil tapene ut-
gjøre ca. 2 4 kr/War. Hertil kommer ut-
gifter til fasekompensering.

Ved lavere overføringsspenninger vil
overføringskostnadene normalt bli høyere
enn dette.

Forholdene kompliseres på grunn av føl-
gende:

a) En begrenset varmekraftkapasitet vil
kunne installeres på hensiktsmessige ste-
der i nettet uten at det bygges nye over-
føringslinjer. Gassturbinstasjoner vil som
nevnt i gunstige tilfelle kunne tilkoples det
lokale fordelingsnett direkte. I disse til-
felle vil relativt betydelige overførings-
kostnader kunne spares.

b) Konvensjonell varmekraft og atomkraft
vil av økonomiske grunner bli installert i
relativt store enheter. Det vil bli tale om
aggregatstørrelser som er betydelig større
enn de aktuelle aggregatstørrelser i vann-
kraftanleggene. Disse aggregatstørrelser
vil av hensyn til driftssikkerheten stille
okede krav til reserven i overføringsnettet,
særlig fordi varmekraftanlegg har en be-
tydelig høyere feilfrekvens enn vannkraft-
anlegg.

Det sentrale overføringsnettet i Øst-
lands-omradet, som må dimensjoneres for å
tåle utfall av relativt høyt belastede 275
kV linjer, vil formodentlig kunne tale til-
kobling av aggregatstørrelser opp til
250 MW, okende til ca. 500 MW omkring
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1975. Disse forholdene må selvfølgelig vur-
deres inngående ved det konkrete planleg-
gingsarbeidet.

Den virkningen varmckraft har i systemet,
er så komplisert at det er vanskelig å anslå
konkrete tall for hva som eventuelt spares i
overføringskostnader. Egentlig burde det
foretas en detaljert vurdering av overførings-
kostnadene for de enkelte utbyggingsalterna-
tiver. Dette er imidlertid et meget komplisert
og omfattende arbeid, og kan neppe utføres
uten at det legges konkrete prosjekter til
grunn for beregningene.

3. 7 .5. Tilleggsverdi for fasekompensering
Anlegg som plaseres nær belastningstyngde-
punktene vil kunne representere en tilleggs-
verdi dersom det er behov for roterende fase-
kompensering på vedkommende sted i nettet.
Gassturbinanlegg vil relativt billig kunne gis
en utforming som muliggjør en frikobling av
generatoren. Generatoren kan da anvendes
som fasekompensator. Det kan neppe regnes
med noen tilleggsverdi dersom fasekompenser-
ingen ellers kan foretas ved hjelp av statiske
kondensatorbatterier som har mindre tap.
Konvensjonelle varmekraftanlegg som nor-
malt bare kjøres under endel av høylastperi-
odene og i tørrår, har ubetydelig verdi med
hensyn til fasekompensering.

3. 7 .6. Tilleggsverdi for linjereserve

En varmekraftstasjon som plaseres i nær til-
knytning til et belastningssenter, vil til en viss
grad kunne erstatte en reserve i tilførselslin-
jene. Dette gjelder særlig for gassturbinan-
legg som har meget kort starttid, og som kan
holdes i høy beredskap uten vesentlige til-
leggskostnader. Gassturbinanlegg som pla-
seres på hensiktsmesige steder i nettet, kan
desuten representere en viss verdi som reserve
for livsviktig behov. Imidlertid må det tas
i betraktning at varmekraftanlegg er mindre
driftssikre og har mindre tilgjengelighet enn
en tilsvarende reserve overføringslinje. Nor-
malt kan varmekraftanlegg ikke tillegges noen
særlig stor tilleggsverdi med hensyn til linje-
reserve.

3. 7. 7. Andre tilleggsverdier (tilleggskostnader)
Ved valg av utbyggingsalternativ vil det i
praksis bli tatt hensyn til en rekke andre fak-
torer, som naturvern, luftforurensninger, hen-
synet til distriktsutbygging og beskjeftigelse,
faren for svikt i tilførselen av fossilt brensel,
hensynet til den sannsynlige tekniske og øko-
nomiske utviklingen i fremtiden osv. Disse
spørsmålene er delvis av politisk karakter.

Naturvern

Når det i Norge tales om naturvern i forbin-
delse med kraftutbygging, tenkes det i første
rekke på de skadevirkninger bygging av vann-

kraftstasjoner med tilhørende regulerings- og
overføringsanlegg medfører. Sett fra denne
synsvinkel, skulle derfor samtlige typer var-
mekraftanlegg kunne tillegges en plussverdi.
Hensynet til naturvern vil få konsekvenser for
hvor stor andel av vannkraftpotensialet som
kan ansees for å være konkurransedyktig med
andre genereringsformer. Det må imidlertid
tas hensyn til at de forskjelige typer varme-
kraftanlegg også har enkelte uheldige egen-
skaper med hensyn til naturvern.

Luft forurensinger

Erfaringer i andre land tyder på at luftfor-
urensningsspørsmålet bør vies stor oppmerk-
somhet også i Norge. Med hensyn til luftfor-
urensninger kan vannkraft- og atomkraftan-
legg tillegges en plussverdi. Varmekraftanlegg
som drives med fossilt brensel, vil alltid for-
urense atmosfæren, men skadevirkningen kan
reduseres ved å installere renseanlegg, ved å
bygge høye skorsteiner og ved å plasere an-
leggene på steder hvor de fremherskende vind-
retningene er gunstige. Gassturbinanlegg er i
denne henseende gunstigere enn konvensjo-
nelle varmekraftanlegg, dels fordi gassturbin-
anleggene vanligvis benytter et renere brensel,
dels fordi avgassene fra gassturbinene inne-
holder betydelig varmeenergi som normalt
bringer røykgassene opp i relativt stor høyde.
Til en viss grad kan det derfor forsvares å pla-
sere gassturbinanlegg i umiddelbar nærhet av
tettbebyggelse. Kostnader som påløper der-
som det av hensyn til luftforurensninger blir
nødvendig å installere kostbare renseanlegg.
eventuelt anvende renere brensel enn normalt,
bør tas med i de enkelte anleggs faste og
driftsavhengige kostnader.

Beskjeftigelse

En overgang fra vannkraft til varmekraft-
utbygging vil få konsekvenser for sysselset-
tingen, spesielt innen anleggssektoren. Varme-
kraftanlegg er dels mindre kapitalkrevende,
dels vil en vesentlig større andel av invester-
ingene omfatte komponenter som fremstilles i
verkstedindustrien. Aktiviteten innen anleggs-
sektoren vil derved gå betydelig ned ved over-
gang til varmekraftutbygging.

Aktiviteten innen verkstedindustrien vil ikke
bli så kraftig berørt. Riktignok vil norsk verk-
stedindustri måtte foreta en omlegging av pro-
duksjonen, men det må regnes med at indu-
strien står relativt godt rustet for en slik om-
legging.

Distriktsut bugging

Vannkraftutbyggingen i våre utkantstrøk til-
fører de berørte kommuner betydelige inntek-
ter i form av skatter og konsesjonsavgifter,
faste arbeidsplasser og «ringvirkninger».
Reising av varmekraftanlegg vil vanligvis skje
i mer sentrale områder, tildels i eller nær
pressområder. Det er rimelig å anta at di-
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striktspolitiske hensyn vil kunne føre til at et
vannkraftprosjekt vil bli foretrukket selv om
dette økonomisk stiller seg noe ugunstigere
enn et tilsvarende varmekraftprosjekt.

Faren for svikt i tilgangen på fos silt brensel

Lønnsomheten av et varmekraftprosjekt er
sterkt avhengig av de fremtidige brensels-
prisene. Ved vurdering av lønnsomheten reg-
nes det derfor vanligvis med alternative bren-
selspriser som kan tillegges forskjellig sann-
synlighet. Prisene på fossilt brensel må nå
stort sett antas å ha stabilisert seg, men det
eksisterer selvfølgelig en viss risiko for en
helt uforutsett prisoppgang eller total svikt i
tilførselen av fossilt brensel. En forbigående
svikt vil ikke nødvendigvis føre til noen kata-
strofe så lenge varmekraftandelen i systemet
er liten.

Av sikkerhetsmessige grunner vil i praksis
de anleggstypene som har en sikker energitil-
gang ( dvs. vannkraftanlegg) bli gitt en pl uss-
verdi. Det kan vel også regnes med at brensels-
tilførselen til atomkraftanlegg vil være noe
sikrere enn brenselstilgangen til varmekraft-
anlegg drevet med fossilt brensel.

Hensynet til den sannsynlige tekniske og øko-
nomiske tviklingen i fremtiden

Den antatte økonomiske levetid for de for-
skjellige typer kraftanlegg kan, som nevnt i
avsnitt 3.3.2, variere fra 15 til 60 år. I løpet av
denne tiden kan de tekniske og økonomiske
forutsetningene som legges til grunn ved pro-
sjekteringen endres vesentlig. Det er utarbei-
det beregningsmetoder som tar sikte på å
finne det gunstigste investeringsprogram ved
en langsiktig vurdering. Disse beregningene
blir imidlertid relativt kompliserte, og dess-
uten er det vanskelig å stille opp noenlunde
sikre beregningsforutsetninger for en lang
periode frem i tiden.

De beregningsmetoder som nå er mest an-
vendt, tar sikte på å finne det utbyggingsal-
ternativet som gir det gunstigste økonomiske
resultat på det tidspunkt som betraktes, idet
kapitalkostnadene for prosjektene fordeles
over anleggenes antatte økonomiske levetid
etter annuitetsprinsippet. Beregningene gjen-
nomføres for forskjellige stadier i fremtiden.

Fordi kraftbehovet stadig vokser, vil det
som regel vise seg at det mest økonomiske til-
skudd av hver enkelt anleggstype også vil øke
med tiden. Den omlegging fra vannkraft- til
varmekraftutbygging som vil finne sted i

Norge etterhvert som den konkurransedyktige
delen av vannkraftressursene blir oppbrukt,
vil komplisere forholdet. Når økningen av
grunnlastproduksjonen overtas av varmekraft-
anlegg, vil det som tidligere nevnt stilles sta-
dig større krav til reguleringsevnen i den øv-
rige del av produksjonssystemet. Muligens vil
det vise seg at det er riktig å foreta visse til-
leggsinvesteringer allerede nå for å kunne leg-
ge forholdene til rette for en rimelig utbyg-
ging av maskinkapasitet og reguleringsanlegg
i fremtiden.

Det er sannsynligvis på atomkraft-området
man kan vente den største tekniske utviklin-
gen. Det vil i Norge muligens vise seg at det er
lønnsomt å vente med å oppføre atomkraftan-
legg til kostnadstallene for de såkalte hurtige
reaktorer er mer avklaret. Prognosene for den
tekniske og økonomiske utviklingen på dette
området er foreløbig så usikre at det er van-
skelig å trekke konklusjoner.

De forhold som her er omtalt, vil kunne
vurderes ulikt i de forskjellige deler av landet.
Forutsetningene for vurderingene vil stadig
endres. De nevnte tilleggsverdier (tilleggs-
kostnader) vil best kunne bedømmes i forbin-
delse med den konkrete og detaljerte planleg-
gingen i distriktene. En eventuell angivelse av
de tallverdier som bør anvendes ved en sum-
marisk landsomfattende vurdering må skje
skjønnsmessig fordi det tildels er motstrid-
ende hensyn som gjør seg gjeldende innen de
forskjellige områder.

Komit€en antar at det ved en landsomfat-
tende vurdering for utbyggingsstadiet 1975
kan være aktuelt å anvende tilleggskostnader
opp til de tallverdier som er angitt i tabell 3.
De tilleggsverdier og tilleggskostnader som
vanskelig kan angis tallmessig er i tabellen
angitt som henholdsvis pluss- og minus-ver-
dier. Ved det konkrete planleggingsarbeidet
må disse faktorene vurderes i hvert enkelt til-
felle.

Tabell 3.

Tilleggsverdier (-+) Tilleggskostnader  (:)
i kr/kW (kapitalverdi).

for bruk ved en summarisk landsomfattende
vurdering av forskjellige utbyggingsalternativer.

Det er forutsatt at anleggenes tilgjengelighet
for energiproduksjon tas inn i beregningene på

annen måte.
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3.8.  Vurdering av tilsigsårene

Kraftproduksjonssystemet i Norge vil i en
lang årrekke fremover inneholde en vesentlig
andel vannkraft.

Når kvaliteten av et planlagt kraftsystem
skal vurderes, må det for vannkraftsystemets
vedkommende tas utgangspunkt i de vannfor-
holdene som er observert i tidligere år. Det
foretas vanligvis en mer eller mindre detaljert
simulering av driften ved vannforhold som
observert i en passert 30-års periode.

De observerte tilsigsforholdene i en passert
30-års perio::le er i virkeligheten et meget be-
grenset statistisk materiale, og det kan ikke
uten videre forutsettes at tilsigsforholdene i
en slik (relativt kort) periode er representa-
tive for fremtiden. En viss korreksjon kan
oppnås ved å anvende en lengre tilsigsserie,
men for mange vannmerkers vedkommende
mangler det observasjoner lenger tilbake i
tiden. Ved beregninger hvor det anvendes ob-
servasjoner fra mange forskjellige vannmer-
ker, benyttes nå vanligvis 30-års serien 1920-
1950.

I Syd-Norge inntraff i årene 1939/40, 1940/
41 og 1941/42 tre vannfattige år på rad. Spe-
sielt i Østlandsområdet var disse tre årene så
vannfattige at det er liten sannsynlighet for
at en så ugunstig kombinasjon av dårlige
vannår vil inntreffe i kommende 30-års peri-
oder. For hele Norge sett under ett var de tre
nevnte årene ikke så ugunstige som for Øst-
landsområdet separat.

Men det er selvfølgelig også en mulighet for
at det i fremtiden vil forekomme enkelte år
eller kombinasjoner av år som er enda uguns-
tigere enn observert tidligere.

Komit€en mener derfor at det er en rimelig
forutsetning at kraftproduksjonssystemet di-
mensjoneres på grunnlag av tilsigsserien for
en passert 30-års periode, f.eks. 30-års peri-

+
+

I

---I

oden 1920 1950, selv om denne for enkelte
deler av landet inneholder en 3-års periode
med eksepsjonelt dårlige vannforhold.

Foruten svingninger i tilsigsforholdene fra
år til år kan det ifølge hydrologiske observa-
sjoner opptre mer langsiktige variasjoner.
Undersøkelser som er foretatt av Studiesel-
skapet for Norges vannkraft over en lengre
tidsperiode tyder på at 10-års-middelverdien
for energitilløpet i Syd-Norge kan avvike fra
midlere årstilløp med opptil 6,5 %.

4. VURDERING AV FORSKJELLIGE
BEREGNINGSRESULTATER
Som nevnt i avsnitt 1.4 har komiteen hatt an-
ledning til å vurdere forskjellige beregninger
som er utført. Det henvises til listen over
grunnlagsmateriale (side 5). Beregningene tar
sikte på å angi hvordan kraftutbyggingen i
hovedtrekk bør foregå i årene fremover når
det elektrisitetsforbruk som er prognosert øns-
kes dekket på en økonomisk tilfredsstillende
måte.

De beregninger som er vurdert behandler
området syd for Saltfjellet under ett idet det
er forutsatt tilnermet id€ell samkjoring innen
dette området. De tre nordligste el-områder,
som foreløbig har sterkt begrensede samkjø-
ringsmuligheter, er av andre behandlet spe-
sielt.

Samtlige beregninger tar utgangspunkt i det
bestående kraftsystem samt fastlagt utbyg-
gingsprogram for de nærmeste årene. Med
dette utgangspunkt beregnes de forventede
driftsresultater for forskjellige aktuelle ut-
byggingsalternativer. Den økonomiske sam-
menligningen mellom forskjellige utbyggings-
alternativer er basert på forventet totalkost-
nad som sammensettes av :
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a) faste kostnader (for en stor del kapital-
kostnader) og

b) forventede driftsavhengige kostnader.
De forventede driftsavhengige kostnader

sammensettes av:
Utgifter ved kjøp av importert kraft

+ Driftsavhengige kostnader for varmekraft-
produksjon
Inntekter ved salg av tilfeldig kraft

+ Verdsatte ulemper ved leveringsinnskrenk-
ninger.

Som forventede driftsavhengige kostnade: er
anvendt gjennomsnittet for 30 forskjellige
simuleringsår. (Det er for vannkraftsystemet
anvendt de observerte tilsigsforholdene i 30
ars-perioden 1920 1950.)

Som gunstigste utbyggingsalternativ er an-
sett det som på lang sikt gir de laveste for-
ventede totalkostnader.

En meget vesentlig del av beregningene be-
står av driftssimuleringer for de forskjellige
utbyggingsalternativer. Den virkelige driften
av det samlede norske kraftproduksjonsappa-
rat foregår nå, og vil også i fremtiden foregå
etter temmelig kompliserte retningslinjer og
kan vanskelig etterlignes nøyaktig beregnings-
messig. Selv om det anvendes store og mo-
derne regnemaskiner, kan ikke beregningene
gjennomføres så detaljert at man får tatt hen-
syn til alle praktiske begrensninger m. v. som
foreligger ved praktisk drift av et komplisert
vannkraftsystem. Beregningene må derfor ba-
seres på en relativt sterkt forenklet modell av
kraftsystemet.

Komiten vil her ikke ga nermere inn pa
beregningsmetodikken, men vil henvise til føl-
gende artikkel i Elektroteknisk Tidsskrift:
Professor V. Hveding: Driftssimulering av et
kraftproduksjonssystem, ETT nr. 25 og 26,
1967, s. 517 525 0g s. 541-545. Komit€en an-
tar at de anvendte beregningsmetoder gir en
tilstrekkelig nøyaktig etterligning av virkelig
drift, ihvertfall for å kunne sammenligne for-
skjellige utbyggingsalternativer.

På den annen side viser det seg at bereg-
ningsresultatene er sterkt avhengig av hvilke
forutsetninger som legges til grunn. I de ut-
førte beregninger er stort sett anvendt forut-
setninger som omtalt under kapitel 2 og 3.
Men som det har fremgått er enkelte av be-
regningsforutsetningene usikre og må fastset-
tes mer eller mindre skjønnsmessig. Dette
gjelder i særlig grad for verdsettelsen av
ulempene ved leveringsinnskrenkninger (se av-
snitt 2.3.3) og vurderingen av tilleggsverdiene
(se avsnitt 3.7).

Vurderingen av tilleggsverdiene har avgjø-
rende innflytelse på beregningsresultatene
fordi det her er tale om verdier som er vesent-
lige i forhold til anleggenes utbyggingskost-
nader. I de utførte beregninger er det anvendt
forskjellige størrelser på tilleggsverdiene, i
noen beregninger er vannkraftanlegg kreditert
med opptil 300 kr./kW i forhold til varme-
kraftanlegg, i andre beregninger er det helt

sett bort fra tilleggsverdier. Som det har frem-
gatt av avsnitt 3.7 er komiten av den mening
at vannkraftanlegg i dagens situasjon bør gis
en relativt høy tilleggsverdi i forhold til var-
mekraftanlegg, spesielt med tanke på effekt-
utbyggingen.

Verdsettelsen av ulempene ved leveringsinn-
skrenkning må for en stor del skje skjønns-
messig. Dersom ulempene ved leveringsinn-
skrenkning blir vurdert høyt betyr det at man
prefererer de utbyggingsalternativer som gir
en høy leveringssikkerhet for energien.

Ulempene ved leveringsinnskrenkning er i
noen av beregningene taksert som anbefalt
av komit&en i avsnitt 2.3.3, i andre beregnin-
ger er ulempene taksert en del lavere. Men
dette påvirker ikke beregningsresultatene ve-
sentlig fordi ulempene i alle tilfelle er vurdert
høyt i forhold til gjennomsnittlige produk-
sjonskostnader.

Også når det gjelder de øvrige beregnings-
forutsetninger: anleggs- og driftskostnader
for de forskjellige typer kraftanlegg, økono-
misk levetid, kalkulasjonsrente, eksport- og
importmulighet, avsetningsmulighet for tilfel-
dig kraft innenlands etc., er det visse uover-
ensstemmelser mellom de forskjellige bereg-
ninger.

En spesiell usikkerhet knytter seg til utbyg-
gingskostnadene for den gjenværende del av
landets vannkraftressurser. Anleggenes belig-
genhet, overføringskostnader, aktuelle an-
leggsstørrelser, eierforhold og en rekke andre
praktiske hensyn gjør at det ikke alltid er de
aller billigste vannkraftanleggene som blir ut-
bygget først. Ved en landsomfattende økono-
misk sammenligning mellom vann- og varme-
kraftutbygging er det derfor neppe riktig å
anvende kostnadstallene for den aller billigste
delen  av  landets gjenverende utbyggbare
vannkraftpotensial.

Forøvrig må det regnes med at en rekke
praktiske forhold vil føre til at det ikke alltid
er det utbyggingsalternativet som beregnings-
messig gir de laveste forventede kostnader for
systemet sett under ett som blir realisert.
Kfr. avsnitt 3.7.7.

Med de beregningsforutsetninger som komi-
teen har ansett for a vere mest rimelige
gir beregningene i grove trekk følgende re-
sul ta ter:

1. Dersom ulempene ved leveringsinnskrenk-
ninger takseres som anbefalt av komit&en
i avsnitt 2.3.3 er det samfunnsøkonomisk
lønnsomt å dimensjonere produksjonsappa-
ratet så sterkt at fastkraftens leveringssik-
kerhet blir betydelig bedre enn den man
har i et rent vannkraftsystem dimensjonert
for balanse mellom forbruk og bestemmen-
de produksjonsevne.

Beregningene indikerer at det er okono-
misk forsvarlig dimensjonere produk-
sjonssystemet på en slik måte at det kun
oppst&r leveringsinnskrenkninger i 2 av 30
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år (forutsatt vannforhold som i perioden
1920-1950). Leveringsinnskrenkningene i
dårligste år bør begrenses til 5-10 pst. av
årlig fastkraftforbruk. Leveringsinnskrenk-
ningene i nest dårligste år vil da bli relativt
ubetydelige. Dette gjelder for området syd
for Saltfjellet på utbyggingsstadiet 1975.
Anmerkning:

I de utførte beregninger er det forutsatt
tilnærmet ideell samkjøring innen om-
radet syd for Saltfjellet. En leverings-
innskrenkning på 5-10 pst. av fast-
kraftforbruket i et år med eksepsjonelt
dårlige vannforhold er derfor referert
til totalforbruket innen dette området.
Graden av svikt i energitilgangen til
vannkraftanleggene vil imidlertid kunne
variere betydelig fra landsdel til lands-
del. Eksepsjonelt dårlige vannforhold i et
enkelt distrikt vil ikke alltid kunne ut-
jevnes over større områder fordi de en-
kelte elektrisitetsverker først og fremst
er ansvarlig for forsyningen innen sine
respektive forsyningsområder. Den nå-
værende rasjoneringslav vil vanligvis
ikke kunne anvendes i slike tilfelle. Med
mindre elektrisitetsforsyningen treffer
organisasjonsmessige tiltak for å sikre
at en slik utjevning finner sted, vil et
produksjonssystem som beregningsmes-
sig gir en energisvikt på 5-10 pst. av
totalsystemets årlige fastkraftforbruk
kunne gi vesentlig hårdere leveringsinn-
skrenkninger i de områder som får de
ugunstigste produksjonsforholdene.

2. Det er lønnsomt å tilføre det norske vann-
kraftsystemet noe varmekraft. Varmekraf-
ten kan skaffes ved å bygge varmekraftsta-
sjoner i Norge eller ved å importere slik
kraft fra våre naboland. I tillegg til de
importmuligheter nåværende mellomriks-
forbindelser gir anledning til, vil det være
lønnsomt å tilføre det norske kraftproduk-
sjonssystemet inntil 1000 MW varmekraft-
kapasitet i perioden frem til 1975.

Beregninger av den mest lønnsomme
varmekraftandelen er meget følsom over-
for valg av forutsetninger og har et meget
flatt optimum, slik at det neppe har stor
betydning hvilken varmekraftutbygging
mellom 0 og 1000 MW som realiseres. Det
er da selvfølgelig forutsatt at den totale
utbyggingen (vann- og varmekraft) holder
tritt med etterspørsel/kraftsalg, slik at le-
veringssikkerheten kan holdes på det nivå
som samfunnsøkonomisk er mest lønnsomt.

Den leveringssikkerhet som er mest lønn-
som er avhengig av produksjonssystemets
sammensetning. I et system som tilføres
relativt mye varmekraft er det lønnsomt
med en høyere leveringssikkerhet enn i et
sytem som tilføres lite varmekraft.

Beregningenes følsomhet overfor valg av
forutsetninger kan illustreres ved hjelp av

fig. 4 som viser optimalt varmekrafttil-
skudd for området syd for Saltfjellet på
utbyggingsstadiet 1975 ved forskjellige ut-
byggingskostnader for vann- og varme-
kraftanlegg. Det er regnet med vannkraft-
anlegg med ca. 60 pst. reguleringsgrad og
en maskininstallasjon tilsvarende ca. 4000
timers årlig brukstid. For varmekraft er
regnet med to alternativer:

a) 70 kr./kW/år + 3 øre/kWh og
b) 100 kr./kW/år + 3 øre/kWh

Alternativet a) må betraktes som meget
billig varmekraft. Tas det hensyn til til-
leggskostnader for effekt, tilgjengelighet
for energiproduksjon etc. kan det være ak-
tuelt a anvende kostnadstall opp til 100 kr./
kW/år + 3 øre/kWh. Utbyyggingskostna-
dene for vannkraft er angitt i øre/kWh mid-
lere årstilsig. Alle kostnadstall er referert
kraftstasjoner. For nærmere beskrivelse av
disse beregninger henvises til listen over

grunnlagsmateriale s. 5, ref. 12.

MW

15001

1000

5 00:
a
0

0
20 25

Utbyggingskostnad for vannkr aft

30 5re/kWh

Beregningenes flate optimum kan illu-
streres ved diagrammene i fig. 5 og 6 be-
regnet av L. Raknerud. Han har bygget på
overing. S. Istads beregninger av det nor-
ske kraftsystem syd for Saltfjell utbyg-
gingsstadium 1970/1971.

Fastkraftsalget er holdt fast på 65 TWh/
år. Det er undersøkt forskjellig varmekraft-
installasjon, mens vannkraftsystemet er
proporsjonert noe opp og ned etter behov.
På denne måte oppstår forskjellig dekning
av kraftbehovet, og som abscisse er anvendt
den resulterende leveringssikkerhet.

Det er regnet med import, først om vin-
teren, så i år med særlig dårlige magasin
også om sommeren opptil 5 pst. av vedkom-
mende halvårs forbruk. Fastkraftforbruket
er forutsatt dekket fullt om sommeren, idet
leveringsinnskrenkninger bare er foretatt
om vinteren og verdsatt etter tørrårskomi-
tens preferansefunksjon, se fig.1 kapitel
2.3. Importen er etter samme kurve.

Den utbyggede vannkraft er antatt a
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koste 2,8 øre/kWh referert understasjon for
den ydelse systemet har i et medianvannår.
Inntekten ved salg av spillkraft er fratruk-
ket ved beregningen av kraftprisen i de for-
skjellige tilfeller.

Varmekraften er på fig. 5 satt til 96,
kr/kWår + 2,8 øre/kWh + 3 pst. over-
føringstap. Heri ligger utgifter og tap til
en kortere overføring til hovednett og til-
legg for at tilgjengeligheten er satt til bare
0,85 for varmekraft. Prisen vil omtrent
svare til et forenklet anlegg.

For å vise virkningen av et annet for-
hold mellom prisene på vann- og varme-
kraft er kraftprisen på fig. 6 beregnet for
en 40 pst. øket pris på varmekraftens faste
del.

De opptegnede kotelignende kurver for
kraftprisen på fig. 5 og 6 viser sum av pro-
duksjonspris for kraften og beregnet tap
ved leveringsinnskrenkninger. Kurvene
viser hvilket tilskudd av varmekraft som
skulle være gunstigst. Det er påfallende
hvor flate priskurvene er omkring optimal-
punktet.

De laveste samlede omkostninger fås ved
et gjennomsnittlig leveringstap pa ca. 0,25
-0,5 pst. På figurene er også lagt inn
grensekurver for hvor mange av de 30 år
som får rasjonering. Da forholdene på ab-
cisseaksen tilsvarer et rent vannkraftsy-
stem, viser figurene at et slikt system har
et økonomisk optimum for en betydelig
større leveringssikkerhet enn nuværende
praksis med et salg tilsvarende bestem-
mende års ydelse som gir rasjonering i 3
av 30 år og 1,1 pst. leveringsinnskrenkning.

Beregningene viser at det er etableringen
av den første varmekraftkapasiteten som
er mest lønnsom. Etterhvert som den rela-
tive andelen av varmekraften øker, synker
den marginale gevinsten ved slike investe-
ringer.

I den utstrekning import fra naboland
kan påregnes i vannfattige år, vil samkjø-
ringslinjer til disse land erstatte tilsvarende
varmekraftkapasitet i Norge. Lønnsomhe-
ten ved å bygge nye samkjøringslinjer til
naboland istedenfor å bygge varmekraft-
anlegg i Norge avhenger av en rekke fak-
torer og er ikke tilstrekkelig klarlagt.

3. Den varmekrafttype som mest hensiktsmes-
sig kan innpasses i det norske kraftproduk-
sjonssystemet i perioden frem til 1975, er
en mer eller mindre forenklet type av de
konvensjonelle oljefyrte kondenskraftanleg-
gene. I spesielle tilfelle kan gassturbinan-
legg komme på tale. Først på et senere tids-
punkt, når den konkurransedyktige delen
av våre vannkraftressurser er utbygget, vil
det bli aktuelt å bygge høyeffektive kon-
vensjonelle kondenskraftverk og atom-
kraftverk. Disse anleggstypene må innpas-
ses i systemet som grunnlastverk.

4. De utførte beregninger gir ikke helt sikre
holdepunkter nar det gjelder lonnsomheten
ved investeringer i vannkraftanleggenes
magasiner, maskinkapasitet, tilretteleggelse
av forholdene for senere effektutbygging
m. v. Ved disse investeringer er det spesielt
viktig a ta hensyn til kraftsystemets utvik-
ling i fremtiden. Samtlige investeringer må
avveies mot alternative investeringer.

Komit€en vil henvise til beregninger ut-
ført av professor Hveding (se ETT nr. 26,
1967, s. 544).

Med de beregningsforutsetninger Hved-
ing har brukt kommer han til at vann-
kraft (med forenklet kondenskraft som
utbyggingsalternativ) for tiden er verd
0,8 øre/kWh tilsig + 0,8 øre/kWh maga-
sin. Dessuten er det forutsatt at vann-
kraften krediteres med 30 kr/kWår for
effekt.

Forutsetningen for at et magasin skal
ha full verdi for systemet er at det ikke
eksisterer vesentlige begrensninger i
bruken av magasinet. Av tekniske be-
grensninger bør særlig fremheves:

a) Utilstrekkelig maskinkapasitet, dvs.
at magasinet ikke (eller bare delvis)
kan kjøres ut når det er behov for
energien.

b) Utilstrekkelig tilsig i forhold til ma-
gasinstørrelsen, dvs. at det er vanske-
lig å få fylt magasinet etter at det
er tømt.

Typiske «flerasmagasiner» vil i storre
eller mindre grad være beheftet med
disse mangler og vil derfor ha mindre
verdi for systemet (regnet pr. kWh ma-
gasin) enn et lavere regulert magasin
som har tilstrekkelig nedenforliggende
maskinkapasitet.

5. På grunn av manglende samkjoringsforbin-
delser er de tre nordligste el-områdene
holdt utenfor de summariske beregningene
som er omtalt her. Spesielle beregninger
som er foretatt for disse 3 el-områdene
tyder på at det foreløbig ikke er lønnsomt
å etablere ny varmekraftkapasitet i disse
områdene. Vedrørende det utbyggingspro-
gram for vannkraftanlegg og samkjørings-
linjer som er funnet mest hensiktsmessig
henvises direkte til de foreliggende utred-
ninger.

5. AKTUELLE TILTAK
Komit€en vil i det folgende vurdere mulighe-
tene for å etablere en økt leveringssikkerhet.
for fastkraften på bakgrunn av eksisterende
kontrakts- og organisasjonsforhold.

Utviklingen i Norge har ført til at fast-
kraften stort sett leveres med samme kon-
traktmessige leveringssikkerhet til alle kraft-
avtagere. Det vanlige kravet om balanse mel-
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lom forbruk og bestemmende arsproduksjon,
det vil si at kraftleveransen skal kunne opp-
rettholdes fullt ut i 90 pst. av alle år, må opp-
fattes som et minimumskrav. Det vesentlige
spørsmålet for elektrisitetsverkene er derfor
i hvilken grad det er økonomisk forsvarlig a
øke leveringssikkerheten, samt hvilke virke-
midler som mest hensiktsmessig skal anvendes
for å oppnå dette. Foruten regulerende tiltak
på forbrukersiden og øket utbygging av vann-
kraft, er det særlig etablering av varmekraft-
anlegg, samkjøringslinjer og magasiner som
kan ansees for å være aktuelle tiltak i denne
forbindelse.

De beregninger som er utført tyder på at
det er samfunnsøkonomisk riktig a ta sikte
på en leveringssikkerhet som er betydelig
bedre enn minimumskravet ifølge de nå gjel-
dende kontrakter, og at denne økningen av
leveringssikkerheten for alminnelige forbru-
kere kun betyr en ubetydelig økning av kraft-
prisene. Enkelte elektrisitetsverker har alle-
rede tatt konsekvensen av dette.

Komit€en regner med at en okning av leve-
ringssikkerheten for fastkraften må føre til
en revisjon av kontraktenes bestemmelser om
leveringssikkerhet. Det bør arbeides for å få
denne angivelse av leveringssikkerhet så klar
og entydig som mulig og mest mulig likelyd-
ende i alle produksjons- og distribusjonssel-
skapers kontrakter.

Selv om det fra sentralt hold foretas en viss
koordinering av kraftutbyggingen, er det de
enkelte elektrisitetsverker som formelt er an-
svarlige for forsyningen innen sine respektive
forsyningsområder. Det er 2 vente at de for-
skjellige elektrisitetsverker vil vurdere enkelte
av de beregningsforutsetninger som er an-

Kapitalkostnader:
Faste driftskostnader:
Driftsavhengige kostnader:

vendt ved de summariske beregningene for-
skjellig. Forholdene varierer såvidt mye, både
når det gjelder det bestående kraftsystem og
mulighetene for å bygge dette videre ut, at de
summariske beregningene som er utført bare
kan betraktes som veiledende for systemet
som helhet.

Men komiten mener at en beregning av
sammensetningen av landets samlede produk-
sjonsapparat, og en stadig justering av denne,
vil være et utmerket middel for å sikre at ut-
byggingen skjer i riktig retning.

Som tidligere presisert gjelder det egentlig
å finne det utbyggingsalternativ som på lang
sikt gir det gunstigste resultat, alle forhold
tatt i betraktning. Leveringssikkerheten er
egentlig bare et mål for dette resulterende
kraftsystemets kvalitet.

5.1. Varmekraftanlegg

Beregningene som er omtalt i avsnitt 4 gir
som resultat at det i tillegg til de importmu-
ligheter nåværende mellomriksforbindelse gir
anledning til, er lønnsomt å tilføre det norske
kraftproduksjonssystemet inntil 1000 MW
varmekraftkapasitet i perioden frem til 1975.
Usikkerheten i beregningsforutsetningene gjør
at rammen for den mest økonomiske varme-
kraftutbyggingen er usikker.

Det vil sannsynligvis være lønnsomt å ut-
føre en vesentlig del av den varmekraftkapa-
siteten som eventuelt blir bygget i perioden
frem til 1975 som forenklet kondenskraft. For
relativt store anlegg av denne typen vil det
kunne regnes med omtrent folgende produk-
sjonskostnader referert kraftstasjon (kfr. av-
snitt 3.2):

650 kr./kW = 56 kr/kW&r
19 »

Sum:

3 øre/kWh

75 kr/kWår + 3 øre/kWh

Ved beregning av kapitalkostnader er her an-
vendt 7 pst. rente og økonomisk levetid på
25 år.

Lønnsomheten av varmekraftutbygging er
avhengig av at det bygges relativt store en-
heter og at anleggene får en gunstig geogra-
fisk beliggenhet. Det vil derfor bli behov for
et utstrakt samarbeid mellom elektrisitetsver-
kene både ved etablering og drift av disse an-
legg. Dette samarbeidet kan tenkes gjennom-
ført på forskjellige måter:

Alternativ I:
Hvert enkelt elektrisitetsverk beregner sitt
behov for varmekrafttilskudd og tegner an-
deler i større sentrale varmekraftanlegg. Hvert
enkelt verk må dekke sin forholdsmessige an-
del av de faste årskostnader (75 kr/kWår)
samt dekke de driftsavhengige kostnader som

påløper ved energiproduksjon (3 øre/kWh).
Finansieringsordning, eier- og ansvarsfor-

hold, eventuelt selskapsform, og en rekke
andre praktiske spørsmål må avtales mellom
de interesserte parter.

Det må være en betingelse at de faste kost-
nader dekkes av andelshaverne i form av ka-
pitalinnskudd og/eller en fast årlig leie. Der-
som de faste kostnadene inkluderes i kWh-
prisen vil denne bli avhengig av midlere årlig
brukstid:

ca. 6 ore/kWh ved midlere årl. brukstid 2500 t.
» 10 ore/kWh ved » » » 1000 »
» 18 øre/kWh ved » » » 500 »

osv.

En høyere kWh-avhengig kraftpris enn til-
svarende de faktiske driftsavhengige kostna-
dene ( ca. 3 ore/kWh) vil imidlertid føre til en
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urasjonell disponering av anlegget og bør ikke
komme på tale. Bygging av varmekraftkapa-
sitet uten at de faste årskostnadene er dekket
er derfor neppe aktuelt ved nåværende orga-
nisasjonsforhold.

Dette betyr ikke at et elektrisitetsverk som
ikke deltar i dekningen av de faste kostnader
skal ha rett til å utnytte eventuell ledig var-
mekraftkapasitet hos andre til en kostnad til-
svarende de driftsavhengige kostnadene. Et
elektrisitetsverk som ikke deltar i dekningen
av de faste kostnadene må regne med å måtte
betale en kraftpris som er høyere enn de
driftsavhengige kostnadene, og vil ikke i noe
tilfelle være sikret krafttilgang i vannfattige
år. (Kfr. omtalen av priser på kraft som om-
settes gjennom Samkjøringsorganisasjonene,
side 30.)

Det kan derfor ikke regnes med at størrel-
sen av et varmekraftanlegg kan økes utover
eierens (eiernes) behov med en tilleggskapa-
sitet for å tilgodese de øvrige verkers antatte
behov, uten at de faste årskostnadene for
denne tilleggskapasitet er dekket ved kapital-
innskudd og/eller fast arlig leie.

Alternativ II:
Dersom man skal forsøke å realisere den

varmekraftutbygging som ifølge en landsom-
fattende vurdering er mest lonnsom uten
å avvente resultatet av hvert enkelt elektrisi-
tetsverks beregninger vil det bli behov for
en helt spesiell samarbeidsform. Det vil i før-
ste rekke bli spørsmål om hvordan varme-
kraftanleggenes faste årskostnader kan dek-
kes.

De faste kostnadene kunne dekkes ved å
innkreve en øremerket avgift på grunnlag av
produksjonen fra alle elektrisitetsverker, uan-
sett om disse verker har behov for varme-
krafttilskudd eller ikke. Ved et elektrisitets-
forbruk som prognosert for 1975/76 stadiet
vil en avgift på 0,1 øre/kWh innbringe 7580
mill. kr./år, som tilsvarer de faste kostnadene
for et forenklet kondenskraftverk på vel 1000
MW. En avgift på 0,1 øre/kWh for alminnelig
forbruk alene ville innbringe vel halvparten
av det nevnte beløp. Kraftkrevende industri er
i alminnelighet ikke interessert i en øket le-
veringssikkerhet dersom dette gir utslag i
kraftprisen.

Hvert enkelt elektrisitetsverk måtte få en
rettighet i varmekraftkapasiteten i forhold til
innbetalt avgift til en kraftpris lik de faktiske
driftsavhengige kostnadene ( ca. 3 øre/kWh).
De elektrisitetsverker som ikke har behov for
sin andel av varmekraftkapasiteten ville
kunne videreselge sin rettighet, men det er
vel tvilsomt om salgsprisen ville bli så høy
at de verker som ikke har behov for varme-
krafttilskudd ville bli holdt skadesløse.

*
Komit€en mener at det er hensiktsmessig

åta sikte på den samarbeidsform som er nevnt

under Alternativ I. Dette er en konvensjonell
samarbeidsform som forutsetter at andelsha-
verne dekker de faste årskostnadene ved kapi-
talinnskudd og/eller fast årlig avgift samt dek-
ker de faktiske driftsavhengige utgiftene som
påløper ved energiproduksjon. Det forutsettes
at alle verker som har behov for varmekraft-
tilskudd gis anledning til å delta i utbygging
av større sentrale enheter. Det må videre for-
utsettes at de enkelte elektrisitetsverker er
i stand til å beregne sitt behov for varme-
kraf tka pas i tet.

5.1.1. Beregningsforutsetninger
Den gunstigste sammensetningen av det en-
kelte elektrisitetsverks produksjonssystem
avhenger av en rekke faktorer:

a) Fastkraftbehovets karakter.
b) Det bestående produksjonssystemets ka-

rakter og hvilke muligheter som foreligger
for å bygge dette videre ut.

c) Muligheten for kjøp av suppleringskraft
og hva elektrisitetsverket regner med å
måtte betale for denne kraften.

d) Avsetningsmuligheten for tilfeldig kraft og
hva elektrisitetsverket regner med a fa be-
talt for denne kraften.

e) Elektrisitetsverkets vurdering av ulempene
ved leveringsinnskrenkning.

Vurderingen av punktene c, doge, som inngår
i preferansefunksjonen, vil ha vesentlig betyd-
ning for de enkelte elektrisitetsverkers valg
av utbyggingsalternativ og dermed også for
fastkraftens leveringssikkerhet innen de res-
pektive forsyningsområder.

De enkelte elektrisitetsverkers ansvar for
leveringssikkerheten innen sine respektive for-
syningsområder er tydelig understreket i ra-
sjoneringsloven (lov av 9. juli 1948 om rasjo-
nering av elektrisk energi med senere endrin-
ger). Komit€en mener at et elektrisitetsverk
som har konsesjon ( områdekonsesjon eller an-
nen konsesjon) på et forsyningsområde også
må ha plikt til å sørge for vanlig standard
leveringssikkerhet innen dette området. Et
elektrisitetsverk som med vilje unnlater å
dekke behovet med vanlig standard leverings-
sikkerhet, kan ikke regne med støtte fra andre
elektrisitetsverk i en mangelsituasjon.

Med vanlig standard leveringssikkerhet me-
nes den leveringssikkerhet som fremkommer
når produksjonssystemet dimensjoneres over-
ensstemmende med preferansefunksjonen som
angitt i avsnitt 2.3.

Komit€en vil anbefale at de enkelte elektri-
sitetsverker lar gjennomføre en beregning av
eget produksjonsapparat og behov for kraft-
tilgang av forskjellig slag på samme grunnlag
som vil bli brukt ved beregninger for landet
totalt. Samkjøringsrådet bør konsulteres in-
nen beregningene settes i gang. De enkelte
elektrisitetsverk bør kunne regne med en pro-
ratarisk andel av de kjøpe- og eksportmulig-
heter som beregningene for totalsystemet for-
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utsetter. Sikre markedsmuligheter for kjøp og
salg som det enkelte elektrisitetsverk måtte
ha, kommer i tillegg. De enkelte elektrisitets-
verker bor vurdere ulempene ved leverings-
innskrenkninger på en mest mulig ensartet
måte.

Ved det enkelte elektrisitetsverks planleg-
ging av eget produksjonsapparat kan det bare
tilnærmet tas hensyn til den gevinst som opp-
står som følge av samkjøring innen landet.
Komit€en mener derfor at en samlet bereg-
ning for hele landet bør foretas g kontinu-
erlig holdes ajour. Samkjøringsrådet bør på
grunnlag av denne vurdere beregningene fra
de enkelte verk. Om nødvendig bør det gis råd
om hvilke tiltak som ansees nødvendige for at
de enkelte produksjons- og fordelingsverk skal
oppnå de minimumskrav til leveringssikkerhet
Samkjoringsradet anbefaler.

En trinnvis utbygging i relativt store en-
heter fører vanligvis til at de enkelte elektrisi-
tetsverkers leveringssikkerhet varierer selv
om leveringssikkerheten for landet sett under
ett ikke varierer vesentlig. Komiten antar at
midlertidige over- eller underbalanser for det
enkelte elektrisitetsverk hensiktsmessig kan
ordnes gjennom en sentral samkjoringsorga-
nisasjon og en hensiktsmesig prismekanisme.

Som nevnt tidligere vil graden av svikt i
energitilgangen i ar med darlige vannforhold
kunne variere betydelig fra distrikt til distrikt.
For at forbrukerne i de områder som tilfeldig-
vis får ele dårligste produksjonsforholdene
ikke skal bli urimelig hårdt skadelidende, bør
det arbeides for å sikre at en utjevning finner
sted. Forutsetningen for at en slik utjevning
skal finne sted må imidlertid være at alle
elektrisitetsverker dimensjonerer sitt produk-
sjonssystem i overensstemmelse med den le-
veringsikkerhet som kreves av totalsystemet
og som anbefales av Samkjøringsrådet.

Komit&en mener at Samkjoringsradet ma
arbeide iherdig for å komme frem til samar-
beidsformer og samkjøringspriser som bidrar
til:

a) å oppnå en god utnyttelse av det bestående
produksjonsapparat og

b) å stimulere til en riktig oppbygging av
produksjonsapparatet.

Ved nåværende kraftpriser og prismekanisme
for samkjøringskraft er det vanskelig for det
enkelte elektrisitetsverk å finne økonomisk
begrunnelse for å bygge mere effekt, maga-
siner, varmekraft m. v. enn tilsvarende sitt
eget interne behov, selv om forholdene ligger
særlig vel til rette for slik utbygging.

Samkjoringsradet bor vurdere om de verk
som midlertidig ligger i underbalanse med
hensyn til effekt- eller energidekningen (f.eks.
på grunn av trinnvis utbygging) bør betale
faste avgifter til de verk som midlertidig har
overbalanse. En slik ordning ville bli relativt
komplisert, men ville kunne medfore at det
ikke var lønnsomt for noe verk å sakke etter

med utbyggingen. Samkjøringsprisene kunne
da fastsetes hovedsakelig med sikte på å opp-
nå en god utnyttelse av det bestående produk-
sjonsapparatet.

5.2.  Samkjoringslinjer

Som nevnt i avsnitt 2.3.2 vil den importmulig-
het som kan påregnes fra våre naboland øke
vesentlig i løpet av de kommende årene. Det
danske kraftproduksjonssystmet er som kjent
et rent varmekraftsystem og vil derfor i alle
år ha en betydelig ledig maskinkapasitet (bort-
sett fra topplastperiodene). Det svenske kraft-
produksjonssystemet vil i løpet av de kom-
mende årene få en stadig økende andel varme-
kraft. Opplysninger innhentet fra Sverige av
Statskraftverkene tyder på at total import som
kan påregnes fra våre naboland via det sven-
ske kraftsystem på 1975-stadiet i år med nor-
male vannforhold i Sverige, vil være meget
betydelig. Selv i et svensk tørrår vil import-
muligheten sannsynligvis være betydelig
høyere enn overføringsevnen på eksisterende
mellomriksforbindelser tillater. Under høylast-
periodene vil ledig maskinkapasitet i våre na-
boland, og dermed importmuligheten være
sterkt begrenset.

Det bør undersøkes hvorvidt det er mer
lønnsomt å investere i linjeforbindelser til
Sverige, eventuelt kabelforbindelse direkte til
Danmark, enn i norske varmekraftanlegg.

Med de utbyggingsplaner som nå foreligger
kan overføringskapasiteten fra Sverige vur-
deres slik:

Hasle Borg vik
Nea
Linn vasselv
Rana

Sum

1969
400 MW

0 »
0 »

100 »

500 MW

1975
800 MW
400 »

50 »
250 »

1500 MW

Dette skulle gi en rikelig overføringsevne
for den import som det er regnet med i prefe-
ransefunksjonen. Se avsnitt 2.3.2.

Lønnsomheten ved å investere i forbindel-
seslinjer istedet for i norsk varmekraftkapasi-
tet avhenger av:

a) Utbyggingskostnader.
b) Hvilken pris det må regnes med for import-

kraften.
c) Med hvilken sikkerhet det kan regnes med

import av svensk ( evt. dansk eller finsk)
overskuddskraft.

d) Eventuell øket inntekt ved eksport av til-
feldig kraft.

e) Verdi av gjensidig reserve.
f) Verdi med hensyn til stabilitetsforholdene.

Lønnsomheten av en investering av den
art det her er tale om er foreløpig ikke til-
strekkelig klarlagt. Følgende overslag kan
gi et holdepunkt :

Det forutsettes:
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a) at norsk varmekraft koster 75 kr/kWAr
+ 3 øre/kWh

b) at kraftimport kan regnes som sikker
bortsett fra topplastperiodene.

c) at en samkjøringslinje må dimensjo-
neres for en overføringskapasitet 50 %
større enn kapasiteten ved et norsk
varmekraftverk for at linjen skal kunne
overføre det samme energikvantum som
varmekraftverket kan produsere.

Sees det bort fra:
a) eventuell øket inntekt på grunn av ek-

sport av tilfeldig kraft og
b) verdi av linjen m.h.p. gjensidig reserve,

stabilitet m. v.
vil følgende alternativer være likeverdige :

Ved midlere &rlig brukstid: 2500 h/&r:
Norsk varmekraft :

75 kr/kW/ar + 3 ore/kWh tilsvarer
samkjøringslinje :

50 kr/kW/r + 3 » eller
» 33 » + 4 » »
» 0 » 46 » »

Ved midlere drlig brukstid: 1000 h/@r:
Norsk varmekraft :

75 kr/kW /år + 3 øre/kWh tilsvarer
samkjøringslinje:

50 kr/kW/@r+- 3 » ellr
» 43 » +4 » »
» 30 » + 6 » »
» 0 » + 10,5» »

Det her viste regneeksempel er basert på et
meget usikkert grunnlag. Eksporten av tilfel-
dig kraft må på 1975-stadiet antas å bli be-
tydelig. Dessuten må effektforholdene i det
norske system tas i betraktning. Ved bygging
av et norsk varmekraftverk tilføres det norske
systemet tilsvarende effekt. Ved bygging av
mellomriksforbindelser kan det derimot ikke
regnes med at det norske systemet tilføres
noe effekt, fordi det er forholdene under topp-
lastperiodene som er bestemmende for effekt-
dekningen.

De investeringer som er nevnt ovenfor, og
som er forutsatt foretatt innen 1975, må an-
sees for å være meget lønnsomme.

Bygging av ytterligere nye forbindelseslin-
jer forutsetter investeringer både i Norge og i
våre naboland. Det må antagelig regnes med
at det må inngås definitive samarbeidsavtaler
mellom norske og svenske, henholdsvis norske
og danske elektrisitetsverker for å få beslut-
ningsgrunnlag for slik felles investering.

Fra et sikkerhetsmessig synspunkt ville nor-
ske elektrisitetsverker være interessert i at
importmuligheten var garantert, spesielt i år
med dårlige vannforhold. En garantert sikker
importmulighet kan bare oppnås ved sam-
kjøring med produksjonssystemer som, bort-
sett fra belastningstoppene, alltid har ledig
produksjonsevne i varmekraftanleggene ( dvs.

typiske varmekraftsystemer). Lønnsomheten
av en likestrøm kabelforbindelse mellom Norge
og Danmark (Jylland) bør utredes. En slik
investering må sammenholdes med en en for-
sterkning av forbindelsen via Sverige. Den
eksisterende kabelforbindelse mellom Syd-
Sverige og Jylland har nå overføringsevne
260 MW og er planlagt med sikte på en for-
dobling av denne. Etablering av nye forbindel-
ser til Jylland vil kunne betinge at forbindel-
sen sydover gjennom Danmark til de større
varmekraftkonsentrasjoner i Nord-Tyskland
og Holland forsterkes. En alternativ mulighet
for samkjøring med store varmekraftsystemer
er etablering av likestrøm kabelforbindelse til
England.

Lønnsomheten av de investeringer som her
er antydet er ikke tilstrekkelig klarlagt.
NORDEL's Plankomite har bl. a. arbeidet med
disse spørsmålene. Dette arbeidet pågår.

Komit€en vil her ikke ga narmere inn pa
spørsmål om overføringskapasitet, hverken
mellom landsdelene eller overfor utlandet, til
tross for at denne overføringskapasiteten er
en fundamental forutsetning for en riktig dis-
ponering av kraftressursene. Komit&en har tid-
ligere i denne utredningen forutsatt at over-
føringskapasiteten mellom landsdelene på
1975-stadiet er så stor at det i de landsomfat-
tende vurderingene kan forutsettes tilnærmet
ideell samkjøring innen området syd for Salt-
fjellet.

Spørsmålet om samkjøringslinjer må etter
komit€ens mening forfolges noye i arene frem-
over.

5.3. Magasiner
Bygging av magasiner, spesielt «flerårsmaga-
siner», har vært fremholdt som et aktuelt til-
tak for tørrårssikting. Lønnsomheten ved byg-
ging av nye magasiner, eventuelt utvidelse av
bestående, til forskjellig kostnad pr. magasi-
nert kWh kan ikke ansees for tilstrekkelig
klarlagt. Bygging av magasiner må sammen-
lignes med andre tiltak som har omtrent sam-
me virkning, for eksempel bygging av varme-
kraftanlegg. Ved bygging av magasiner må
det i utstrakt grad tas hensyn til naturvern-
interessene.

Muligheten for å utbygge magasiner utover
hva som vanligvis betraktes som normalt for
vannkraftanleggene er meget begrensede, men
de muligheter som finnes for en lønnsom
magasinutbygging må selvfølgelig utnyttes.
Komit€en antar at eksisterende magasinmulig-
heter i området vil bli nyttet på en tilfreds-
stillende måte dersom de enkelte elektrisitets-
verker gjennomfører beregninger av sitt pro-
duksjonssystems sammensetning etter de ret-
ningslinjer som komiten anbefaler.

Noe fellestiltak for a gjennomfore utbyg-
ging av typiske flerårsmagasiner vil neppe
komme på tale. Forutsatt at det utarbeides en
prismekanisme som gir tilstrekkelig høy pris
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for kraft fra slike magasiner når de tappes,
vil de enkelte magasineiere finne økonomisk
begrunnelse for utnytte de muligheter som
finnes.

Komit€en anbefaler at det sokes lagt opp
energilagre i form av f.eks. smelteverkspro-
dukter. Et slikt lager vil ha omtrent samme
virkning som et magasin. Avtale om oppret-
telse av slike lager som nevnt måtte i tilfelle
inngås med de aktuelle industribedrifter og
vedkommende bedrifters kraftleverandører.

5.4. Salgspolitiske tiltak
I de foregende avsnitt har komit€en stort
sett behandlet tiltak som kan gjennomføres
på pro::luksjonssiden for å oppnå en tilfreds-
stillende leveringssikkerhet for fastkraften.
Ulempene ved leveringsinnskrenkninger er
vurdert på bakgrunn av de leveringsbetingel-
ser som nå er vanlige, nemlig at alle fastkraft-
leveranser innen et forsyningsområde har
samme kontraktsmessige leveringssikkerhet,
og at eventuelle leveringsinnskrenkninger der-
for stort sett blir fordelt forholdsmessig likt
på alle fastkraftavtagere innen vedkommende
forsyningsområde. De tap og ulemper de for-
skjellige forbrukere blir påført ved leverings-
innskrenkninger vil avhenge av energiens an-
vendelsesområde og av substitusjonsmulig-
heter og vil variere sterkt.

Det ville i prinsippet være ønskelig at nød-
vendige leveringsinnskrenkninger kunne fore-
tas der hvor tap og ulemper ble minst, men
dette måtte i tilfelle skje i henhold til kon-
traktsmessige avtaler mellom kraftleveran-
dører og kraftavtagere.

Komiten vil anbefale at de enkelte elek-
trisitetsverker i størst mulig utstrekning ut-
nytter de muligheter som foreligger for å opp-
nå en god tilpasning mellom kraftsalget og
den varierende energitilgangen. Komit€en
har tidligere i utredningen pekt på de mulig-
heter som foreligger for å øke salget av til-
feldig kraft (se avsnitt 2.3.1). Dessuten bør
elektrisitetsverkene i den utstrekning det er
mulig og lønnsomt ta sikte på å inngå elas-
tiske leveringskontrakter, det vil si at det i
stedet for (eventuelt i tillegg til) kontrakter
om levering av fastkraft med vanlig standard
leveringssikkerhet inngås kontrakter om le-
vering av kraft med lavere leveringssikkerhet.
En lavere leveringssikkerhet vil normalt be-
tinge en lavere kraftpris ( dersom leverings-
betingelsene forøvrig er de samme).

Det vil imidlertid medføre betydelige prak-
tiske problemer å administrere en kraftfor-
syning dersom mange kraftavtagere har for-
skjellig leveringssikkerhet for fastkraften.
Det vil derfor være mest aktuelt å undersøke
mulighetene for inngåelse av fleksible kon-
trakter med et begrenset antall større enkelt-
abonnenter.

Særlig bør mulighetene for opprettelse av
mer elastiske kontrakter for kraftlevering til

kraftkrevende industri vurderes. Det er tid-
ligere i denne utredningen (se avsnitt 2.3.2)
pekt på de muligheter som foreligger for at
denne industrien i mangelsituasjoner kan av-
gi kraft til andre forbrukergrupper mot å få
sine tap og ulemper dekket. Det er videre pekt
på mulighetene for å etablere energilagre i
form av f.eks. smelteverksprodukter. Ved inn-
gåelse av elastiske kontrakter kan det i prin-
sippet opnås det samme, men forholdet mellom
kraftleverandør og kraftavtager er da brakt
inn i en mer konkret kontraktsmessig form.
Industrien vil få en lavere leveringssikkerhet
for det aktuelle kraftkvantum enn hva som er
vanlig standard, men vil få kompensasjon i
form av en lavere middelspris for kraften,
eventuelt ved endrede leveringsvilkår for-
øvrig.

Når det gjelder kraftlevering til kraftkrev-
ende industri er det neppe riktig å operere
med en høyere leveringssikkerhet enn den in-
dustrien selv ville velge dersom den foretok
kraftutbyggingen for egen regning. Når stor-
industrien selv bygger vannkraftverk for egen
forsyning dimensjoneres som oftest produk-
sjonsapparatet i fabrikkanleggene minst etter
den midlere vannkrafttilgang, for dette gir
som regel det mest økonomiske helhetsbildet.

Tatt i betraktning at kraftkrevende indu-
stris forbruk for tiden dreier seg om 40--50 %
av totalforbruket, må dens mulighet for a bi-
dra til tørrårssikringen tillegges stor vekt.
Ved en hensiktsmessig prispolitikk fra kraft-
leverandørenes side, er det mulig at industrien
kan gjores interessert i a utnytte mere ikke
garantert kraft, slik at dens forbruk redu-
seres betydelig i tørrår. På den måten kan det
vise seg at kraftkrevende industri alt i alt vil
gi en gunstigere løsning på vårt tørrårspro-
blem enn varmekraft for tiden kan gi.

Komit€en, som er kjent med at storindu-
strien selv arbeider med disse spørsmål, vil
anbefale at kraftleverandorene ogs@ enga-
sjerer seg i saken så mulighetene blir klarlagt.

5.5. Videreforing av komitens arbeide

Når det gjelder spørsmålet om den gustigste
opp bygging av kraftsystemet vil det all tid bli
sporsmål om å velge den kombinasjon av til-
tak ( på produksjonssiden og på forbruker-
siden) som på lang sikt gir det gunstigste re-
sultat, alle forhold tatt i betraktning. Som
det har fremgatt av det foregaende har komi-
ten berort en rekke sporsmal som ikke kan
ansees for å være tilstrekkelig klarlagt. De
forutsetninger som bør legges til grunn for
planleggingen vil dessuten stadig måtte bli
gjenstand for nyvurderinger. Komit€en regner
med at Samkjøringsrådet arbeider videre med
de spørsmål som er berørt i denne rapport og
at dette rådet sørger for at spesielle utred-
ningsoppgaver blir fordelt på de institusjoner
som mest hensiktsmessig kan utføre disse.


