
Nr 47/1971. 

Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y-

r e 1 s e s frarns tä llning ti 11 Ålands 

landsting med förslag om utverkande hos 

Ålandsdelegationen av ett extraordinarie 

anslag för landskapets elkraftförsörjning. 

Alands elkraftfö rsörjning tillgodo ses för närvarande från Ålands 

[raftverksoktiebolags ångkraftverk i JVlariehamn som togs i drift 1959. 

Som underlag för ångkrm tverke ts dimensionering lades en prognos 

uppgjord av Ekona över elkraf tbehovets utveckling. :Denna prognos 

gav följonde riktvärden: 

Ar 
Effektbehov JVlW 

Energi behov GWh 

1960 1965 

2,7 
8,9 

1970 

Utvecklingen har i verkligheten varit följande: 

År 1960 1965 1970 

Effektbehov MW 2, 6 4, 3 8, 6 

Energi behov GV\lh 7 .,_ 9 15, 8 36, L~ 

1975 

4,0 

13,2 

Effekt- och energibehovet har sålunda ökat i en mycket snabbare tol\:t 

än vad sorn förutsågs, eller med 18-20 % årligen. :Denna öknings takt 

råder fortfarande och den prognos soril nu föreligger ger följande 

värden för utvecklingen: 

lr 
Effektbehov JVHl 

Energi behov GWh 

1975 1980 1985 

45,0 

165,0 

1990 

66,0 

240,0 

På grund av ovcmnärrmdn utveckling hittills och prognotiserade ut

veckling måste en utbyggnad göras för att tillgodose landskapet Ålonds 

elkraftbehov. 

För att förverkliga denna utbyggnad har följande alternativ under

sökts. 

I Utbyggnad av det nuvaron de kraftverket medelst ång- och gasturbin

kraftverksenhe ter. 

II-Fjärrkraftöverföring från Irnatran Voimas nät på fastlandet. 

III Fjärrkraftöverföring· från Statens Vattenfalls nät i Sverige. 

Utredningen visade en klart lägre kostnad för alt. III, fjärrkraft 

från Sverige. En kraftöverföring från Sverige bygger på 84 kV sjökabel 

från Viiddö till Tellholrn i Hamrnarland och därefter med luftledning 

via Hellesby till Tingsbacka där transformering 70/45 kV sker och diir 

huvudställverket för 45 kV-ledningo.rna till r.Tariehamn~ Godby och Svinö 

befinner sig. I Tingsbacka placeras även ett reservkraftverk med gas

turbin. 

Statsrådet beviljade den 4 september 1970 Alands Kraftverksaktiebo-
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l ag ti llstå nd att ingå avtc:il med Statens Va ttenfallsverk i Sveri ge be

trä ffande överför ing av e l ekt risk energ i mellan Finland och Sverige 

och mel l an Sverige och Finland. 

Den elenergi som överföres medelst en f j ä rrkraftförbind els e är 

producerad i v a tte nkraftverk och i s tor o. värmekra ftverk, i ökande 

omfat tning a tomkra ftverk, med l åga produkti onskostnader. El e n er g i 

producerad på detta sä tt och tillgänglig på Ål a nd ger konsumenterna 

här möj li ghe t till e tt e l energi pris motsvarande d et som stå r konsu

menterna till buds p å fastlandet där anslutning till stamlinjenät ä r 

möjlig. Då en sådan anslutnin g icke är möjlig bör 18.ndsko.pet erhå lla 

ek onomiskt stöd mot svarcrnd e merkostnaden mello.n den elkra ft som över

för es medelst en fjär rkraftförbindelse f:rB.n Sverige och de kostnader 

elkraften skulle be tin ga vid anslutning till I matran Voima s st aml inje

nät om det vore tillgän gligt på Ål a nd . 

Medel priset för den elkraft, som e l distri butörer a v mot svnrcrnd e 

storleksordning i riket inköper e lkraft frå n I rna tran Voima utgör i dag 

5 , 75 p/kWh . Kostnaden f ör e lkraf t en på Åland skulle enligt bi l agd a ut 

r tilrning f ör e llcr a ft frå n Sverige under 10-årsperioden 1 973-82 belöpa 

sig till 6,79 p/kWh vid en berä knad förbrukning om 822,5 milj.kWh. 

Skillno.d en i priset per kWh utgör 1,04 p, varför merkos tnaden ut gåe n

de frå n detta skulle utgöra 822. 500 .000 k Wh x ( 6,79 - 5,75) = 
8.55 4.000 mark . 

Investeringarruhar enli g t de bi fog ade t a b e llerna b e r äkna ts f ör a tt 

t äcka det prognostiserade e llITaf tbehovet fram ti 11 1990. Total t be

l öper sig kap i t 0,lkostnaden för progn osper iod en ti 11 40. 269. 000 mark. 

Under denna tid föruts ä ttes utbyggnad me d bl. a. två gasturbiner som 

dock icke med t agits i föreliggande berä kningar ens till den del d e blir 

a ktuella inom d en för s ta 10- ä rsperioden. I detta skede baseras berä k

ningarna så lunda p å inves t eri ngar om 22.110.000 mk.Finansieringen till 

övri gn del ar - utöver extrnordina r:ie ans lag - synes för n ä rvarand e 

bliva beroende p å kortfristiga krediter. 

Utöve r prognosen över den berä knade ellcraftförbruknin gen knn 

nämna s at t ant a let t ari f f enheter på l andsbygden som 1 970 var 45.000 

b eräknas 1 973 stiga till 52.000 och 1 982 ti ll 70.000 t a riffenhe t er. 

Fördelningen av det ä ska.de an s l aget orn 8.554-.000 mark skull e sk e 

efter en beräkningsgrund enligt vi l ken dagsvärdet av kostn aderna för 

stamlinjerna 9 4.870.921 rnark 9 med 9 procents ränta und er den aktuell a 

10-å rsperioden ut gör c. 2 mi l j. mark medan för fjärrkraftöverföringen 

med beakt811de av investeringsk ostnadern a beloppet skulle utgöra 6 9 5 

milj. mark . 

Med hänvisn i ng ti 11 det ovan &'1 förd a f å r l a ndslmps styre lsen vördsamt 

I 
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o.tt Land stinget måtte till Åland sdele

gati onen ingå med följo.nde frrunstä llning: 

"Till .Ålcmdsdelegationen 

frå n Ål ands landsting. 

Ål ands elkr aftförsörjning .•.•...•.• beloppet skulle utgöra 6, 5 milj. 

mark. 
JVIed h änvisning till ovanstående f å r Ålands landsting vördso.E1t an-

hålla 

Mar iehnmn, den 

att Ål andsdelegationen måtte bevilj a 

ett extraordinari e ans l ag om 8. 554. 000 

mark för lo.ndskapets elkra ftförsörjning. 

decew.ber 1 971. 

talriian 

vicetalman . t ~• Il VlC e ct..LEIO.n. 

JVIariehamn 9 den 15 december 1971. 

v tigna r: P~kcp~relsens 

Lant r åd '----L~j{, I B:irn son ' } /,, . 

Landska pskamrer H.~~~afsson. 
Bilagor: 

1 . Ekonos prognos för energi- och kraftbehovet till å r 1990. 
2. Utredning över kostnadern a för oliko. a lternativ till löson d e o.v 

ellcrnftförsörjninge n "Ål ands elkraftförsörjning å ren 1973-1989 . 

Tota lkostnndsprognos. 11 Upp fS j'ord 1970. 
3. Avskrift av Statsrådets beslut den 4.9 1970 angåe nde tillstå nd 

till överföring av elek trisk energi mellan Sverige och Finland 

samt vic eversa. 

4. Ta beller över e rforderliga investeringar fördelade p å skede I och 

II för 

a) f j ärrkraftöverföri~gen. 

b) s t arnlinjeutbyggna den 9 somt 

c ) s nmmand r ag. 

5. Uträkning över kostnaderna per k \ilh för 70 kV kraftöverföring inkl. 

45 kV stamlinjenät. 

6 • Belastningsfördelning för s tarnlin j e nätet å ren 1973/1982. 

(Bilagorna lJ 2 och 6 me dföljer endast .originala fromstä llningen). 



Avskrift. 
S t a t s r å d e t s beslut i anledning av 

ansökan vari Åland3Kraftverksaktiebolag, från 

Mariehamns stad, anhållit om tillstånd att få 

ingå avtal med Statens Vattenfallsverk i Sverige 

beträffande överföring av elektrisk energi mellan 

Finland och Sverige. 

Givet i Helsingfors den 4 september 1970. 

s t a t s r å d e t har i dag vid föredragning beslutat, i stöd 

av §§ 1 och 2 i lagen om överföring av elektrisk energi över lan

dets gränser av den 12 december 1957, bevilja Ålands Kraftverks

aktiebolag tillstånd att ingå avtal med Statens Vattenfallsverk 

i Sverige beträffande överföring av elektrisk energi mellan Fin

land och Sverige samt i stöd av detta avtal överföra elektrisk 

energi mellan Sverige och Finland i enlighet med det till detta 

beslut fogade avtalsutkastet samt i övrigt på nedanstående vill

kor~ 

1. Tillståndet är i kraft till och med den 31 december 1981. 

2. Handels- och industriministeriet äger rätt att avbryta 

eller inskränka energiöverföringen om ministeriet anser detta 

nödvändigt på grund av exceptionella orsaker, under förutsätt

ning att Ålands energiförsörjning härvid kan säkras på annat 

sätt i tillräcklig utsträckning. 

3. Ålands Kraftverksaktiebolag bör 9 omedelbart efter det att det i 

ansökan avsedda avtalet och det därtill hörande tilläggsavtalet med 

Statens Vattenfallsverk blivit undertecknade, översända till rik

tigheten bestyrkta avskrifter av nämnda avtal till handels- och in

dustriministeriet. 

4. Ålands Kraftverksaktiebolag bör efter utgången av var boksluts

period eller oftare, om handels- och industriministeriet anser det

ta nödvändigt, till ministeriet översända ett sammandrag av energi

överföringen och härför avlagda avgifter. 

5. Ålands Kraftverksaktiebolag bör underkasta sig de villkor och 

bestämmelser som framledes måhända ges i stöd av ovannämnda lag. 

Stämpe:-1_avgift 

Tilläggs stämpel 
. 1?.' 50 

34.-
Summa 46 50 
=============~== 

N:r 4/434/70 KTM Ålands Kraftverksaktiebolag 



6. Ålands Kraftverksaktiebolag bör underkasta sig de för var tid 
gällande bestämmelserna angående utländsk valuta. 

Minister K.F. Haapasalo 

Föredragande Fredrik Forsberg 



Investeringar för 70 RV fjärrkraft från Vattenfall och för 

45 ~ stamlinjenät på Åland. 

Sammandrag. 

Byggnads skede I. 

Byggnadsår Objekt Kostnad 

1969-72 70 kV fjärrkraft 17. 2 39. 000 9 .... 

1968-72 45 kV stamli:ojenät 4.871.000,- 22.110.000,-

Byggnads skede II. 

Byggnadsår Objekt Kostnad 

1976-77 20 MW gasturbin 7.800.000,-

1975-77 45 ~ stamlinjenät 2.559.0009- 10.359.000,-

Byggnads skede III. 

Byggnadsår Objekt Kostnad 

1984-85 20 MW gasturbin 7.800.000,- 7.800.000,-

~~===~2~~g~~2~2~; 



Byggnads skede 

Byggnadsår 

1968-70 
1968-70 
1971-72 
1971-72 

1970-72 
1969-72 
1969-72 
1969-71 
1972 
1972 
1971 

Byggnads skede 

Byggnadsår 

1975-76 
1975-76 
1976-77 

1975 
1976 
1977 

Investeringar för 45 kV stamlinjenätet på Åland. 

I. 

Ledningar 

45 kV Tingsbacka-Mariehamn 

45 kV Tingsbacka-Godby 

45 kV Tingsbacka-Svinö 

45 kV Godby-Västanträsk 

Elstatioher 
Tings backa 
Hellesby 
God by 
Mariehamn 
Svinö 

-Västan träsk 
Sot tunga 

II. 

Ledningar 

45 kV God by-Sund 

45 kV Svinö-Sottunga 

45 kV Tingsbacka-Mariehamn 

Elstationer 

Sund 
Sot tunga 
Mariehamn 

630.000 
131.000 
525.000 
255.000 

725.000 
365.000 
552.000 
692.000 
422.000 
385.000 
189.000 

204.000 
889.000 
492.000 

371.000 
321.000 
282.000 

1.541.009 

3.330.000 4.871,.QOO 
'.,.,,. 

1.585.000 

974.000 2.559.000 
mk 7.430.000 
============ 



Investeringar för 70 kV fjärrkraft från Vattenfall 9 utillgänglig 
i Tingsbacka. 

Byggnadskede I. 

Byggnadsår Objekt 

1971-72 
1971-72 
1969-72 

1971-72 
1969-72 

Sjökabel Väddö-Tellhol~ 
Linje Tellholm-Hellesby 
Elstation Hellesby 
Linje Hellesby-Tingsbacka 
Elstation Tingsbacka 

Byggnadsskede II. 

Byggnadsår Objekt 

1976-77 20 Ml.i'! gasturbin 

Byggnadsskede III. 

Byggnadsår Objekt 

1984-85 20 MW gasturbin 

Kostnad 

15.500.000,-. 
355.000,-
450.000,-
330.000,-
604.000,-

Kostnad 

Kostnad 

7.800.000,-

17.239.000,-

mk 32.839.000 -
==============~= 



~ 
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C:\1 Kostnader för 70 l':V fjärrkraft från Vattenfall, tillt:;änglig i Tings backa. 

Effektbehov, toppe.:ff 
Abonnerad effekt, 9 

av toppeff ekt 
Energibehov 
Årsavgift 
Effektavgift 
Kostn. för inköpt e 

-

11 11 överför.in 
förluster 

Kapitalkostnad för 
sjökabel 

Kapitalkostnad för 
f järrkraftlinje 

Kapitalkostnad för 
f järrkraftstati 

Underhållskostnade 
Ersättn. för reser 

kraft, avdrages 
Årskostnad"'"'fSr f jä 

kraften 
Kostnad per kWh fj~ 

1973-74 

13,4 15' 1 
12,0 14,0 

l 46 9 5 52,0 
O,,CJJ:. 0,095 
1-,02( 1'180 
0,677 0,760 

0,014 0,017 

1 ,513 1,513 

OPiO 0,070 

q 107. 0' 107 
0 ,31-5 0,345 

0, 162 0,162 

3,679 3,925 
J 7' 91 7,55 

75---7r; 77- ~8 

17,0 19--;2 21 'b ~4,4 
15,5 17.5 19,5 22,0 

58,5 66,0 74,5 84,0 
0,095 0,095 0,095 0,095 
1 '318 1,485 1,660 1,870 
0,855 0,964 1? 090 1,226 

0,024 0,031 0,034 0,046 

1,513 1 '513 1,513 1 '513 

0,070 0,070 0,070 . 0' 070 

0' 107 0' 107 0, 107 0' 107 
0,345 0,345 0,345 0,345 

0,162 0.162 J 9 162 0,162 

4,165 4,448 4,752 5' 110 
7,12 6,74 6,38 6,08 

Kostnader för 45 kV stamlinjenät på Åland. 

Kapitalkostn. för 
45 l{V stamlinj. 

Underhållskostnad 
Årskostnad för 45 kV 

starnlinjenät 
Kostnad per kWh för 

45 l(V- stamlinj. 

M:ok 
1i 

11 

p 

0/95 
0,031 

0,526 

1 ' 13 

0,495 
0,031 

0,526 

1'01 

0,495 
09031 

0,526 

'0' 90 

0,495 
0,031 

0,526 

0,80 

0,495 
0,031 

0,526 

0,71 

0,495 
0,031 

0,526 

0,63 

7"7j""-so 

27,5 
25,0 

95,0 
0,09~ 
2' 12( 
1 9 38t 

0,064 

1,51~ 

0,07C 

0' 107 
0,345 

0,162 

5,54C 
5,83 

0,495 
0,031 

0,526 

0,55 

51,U 
28,0 

106 
0,095 
2,380 
1,548 

0,080 

1,513 

0,070 

0' 107 
0,345 

0.162 

5,976 
5,64 

0,495 
0,031 

0,526 

0,50 

81 82 

5 5' c_ )o,u 
30,0 133,0 

115 125 
0,091 0,095 
2,55C 2,805 
1,675 1,825 

0,09E 

1 '513 

0,070 

0? 107 
0,345 

0,162 

6,291 
5,47 

0' 4951 

0,031 

0,526 

0,46 

0' 112 

1,513 

0,070 

0' 107 
0,345 

0. 162 

6,710 
5,37 

0,495 
0,031 

0,526 

0,42 

Summa 
73-82 

822,5 
0,950 

18,388 
12,008 

0,520 

15,130 

0,700 

·1'070 
3,450 

- 1. 620 

5 

4,954 
0,310 

5,260 

me:ielt. 0 ,64 

~Q§~~§g_~Q~-~Wh_IQ~ I 
---f-.g_;;;;k;;~ft-~.-:-;;~- . ·. ' 9 ' 04 

=~=============~=R 
8,56 8,02 7,54 7,09 6,71 6,38 6' ·14 5,93 5,79 l~~~~-~72 ---------

Medelpris ~ör 10 års perioden 1973-1982, 6,79 penni per kilowattimme. 


