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KOLLAGER I VARTAN. KONVERTERING AV OLJELAGER UNDER JORD 
- FRAN IDE TILL FARDIG ANLAGGNING 

Gösta Windolf, överingenjör . Skanska AB, 182 25 Danderyd. 

Bakgrund 
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Värtaverket i Stockholm är beläget inom Stockholms kärna käns
ligt inklämt mellan bostadsområdena i Hjorthagen, Gärdet och 
Lidingö och förser stadens centrala och norra distrikt med 
fjärrvärme. 

över 100.000 hushåll är beroende av anläggningen i Värtan som 
förutom fjärrvärme även producerar elkraft. 

Total producerad effekt vid verket uppgår idag maximalt till 
c:a 1300 MW varav c:a 200 MW avges som elkraft. Detta utgör 
c:a 50% av den effekt som ägaren Stockholm Energi kan produce
ra vid sina anläggningar inom Stockholm. 

Värtaverket har använts för kraftproduktion sedan början av 
detta sekel då en koleldad ångturbinanläggning uppfördes. Tra
ditionen med kolhantering är således lång. Kraven från omgiv
ningen var dock betydligt mindre då och kolet hanterades och 
lagrades öppet på kajområdet. 

Under slutet av 50- talet byggdes verket ut för det fjärrvärme 
nät som började installeras i centrala Stockholm. 

Kolet förlorade under hand sin roll som energikälla till för 
mån för oljan. Under 60- talet var kolepoken för tillfället 
slut och behovet av olja desto större. Oljan lagrades till en 
början i cisterner ovan jord, men kraven på större och säkrare 
lagringsvolymer resulterade i att Skanska 1972-74 byggde två 
bergrumslager på totalentreprenad. 

Bergrummen utformades för lagring av c:a 400.000 m3 tjockolja 
och placerades strategiskt intill Energiverkets anläggningar i 
södra delen av Hjorthagen. 

Efter den nya energisituationen med dyrare olja började åter 
kolet att bli intressant. 
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Politiskt och miljömässigt var dock frågan att placera ett 
kolkraftvärmeverk mitt i centrala Stockholm mycket känsligt. 
De närboende hade i färskt minne de negativa erfarenheter man 
lärt av en öppen kolhantering samt lukten från intilliggande 
kolgasverk. 

Kraven på kolets hantering, lagring och förbränning skulle 
denna gång bli betydligt större och mer omfattande än tidi
gare. 

För att möta de nya miljökraven på effektiv förbränning med 
renade rökgaser utvecklade ASEA den sk PFBC-tekniken. 

PFBC står för Pressurized Fluidized Bed Combustion (trycksatt 
virvelbäddförbränning) och bland fördelarna med ett PFBC-verk, 
jämfört med konventionella koleldade anläggningar, kan nämnas 

bättre verkningsgrad 
avsvavling direkt vid förbränningen 
mindre anläggningsvolym 

Ar 1983 började de första planerna på en koleldad sk PFBC-an
läggning i Värtan ta form och tekniken hade då utvecklats så 
långt av ASEA att man kunde erbjuda uppförandet av kompletta 
anläggningar. 

PFBC - alternativet jämfördes av Stockholm Energi bl a med 
konvertering av befintliga oljeeldade pannor till koleldade 
dito. Valet utföll till fördel för PFBC och -arbetet med ut
formningen av anläggningen påbörjades i större skala under 
1985. 

Den prognostiserade energibalansen för Värtaverket år 1995 vi
sar att kol svarar för 40%, värmepumpar för 35% och olja för 
25% av energien. Detta motsvarar en förbrukning av c:a 240.000 
ton kol och c:a 120.000 ton olja. Rejäla lagringsvolymer 
behövs således för både kol och olja. 

Programförslag kolhantering 

För att möta högt ställda miljökrav från myndigheter och från 
allmänheten krävdes förutom renade rökgaser även omfattande 
insatser för att eliminera olägenheter från kolhanteringen så 
långt som möjligt. 

Kolet måste transporteras till och lossas vid anläggningen med 
slutna transportmedel och den fortsatta hanteringen och 
lagringen skall även ske sluten. 
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Anläggningen utformas därför för att ta emot kol med 
självlossande fartyg om c:a 50.000 tons last respektive 
inbyggda självlossande järnvägsvagnar av sk TALS-typ. Vidare 
sker all kolhantering inom inbyggda och isolerade hallar och 
transportgångar. 

För lagring av olja skulle enligt programförslaget de båda 
bergrummen bibehållas och kolet då lagras i tre stora hallar 
på kajområdet vid Värtan. (Bild 1). 

,. 

Hallarna projekterades som cirkulära med en diameter av c:a 
100 m och med en takhöjd av c:a 30 m. 

Programförslagets placering av kollagerhallarna innebar dock 
vissa stora nackdelar. Hallarna utgör onekligen ett störande 
inslag i stadsbilden samtidigt som de låser mycket värdefull 
mark och utförandemässigt kräver stora investeringar. 
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Såväl det störande inslaget som den nödvändiga större investeringen visade sig snart vara faktorer som riskerade fälla hela projektet. 

Koncessionsnämnden för miljöskydd sade i slutet av 1985 nej till anläggningen i Värtan. Ett av huvudskälen var att de stora ovanjordslagren för kol bedömdes vara störande för de närboende i bostadsområdena i Hjorthagen och Lidingö. 

Samtidigt konstaterades att de ekonomiska ramarna inte innehölls. 

Bergr umslager för kol 

I de diskussioner och förhandlingar som ägde rum mellan Stockholm Energi och ASEA-koncernen var hittills förutsättningen den att Energiverken själva skulle svara för kolhanteringen . I det nya läge som nu inträffade i och med att Koncessionsnämnden sa nej och projektets kostnader blev för höga intensifierades de diskussioner som vi (Skanska) av och till haft med ASEA om möjligheterna att utföra ett kollager under jord med utnyttjande av ett av de båda befintliga bergrumslagren som vi tidigare utfört. 

Diskussionerna mynnande - efter diverse förvecklingar - ut i att vi såsom UE till ASEA åtog oss att "med funktionsansvar såsom totalentreprenör projektera, konstruera samt utföra maskinutrustnings - , byggnads- och installationsarbeten" för bland annat underjordiskt bergrumslager för kol. 

Förutsättni ngar_för _kollager 

När vi grep oss an verket hade vi i stort följande förutsättningar att utgå ifrån 

Ett 30 m högt 18 m brett bergrum 
En temperatur i bergrummet och i omgivande bergmassor på ss ·c med en relativ fuktighet på 100%. 
I stort sett endast driftförstärkta bergytor. Tjockoljesmet på väggar tak och golv. 

Detta skulle konverteras till ett av berörda myndigheter godkänt anläggning för kolhantering med mycket noga krav på inre och yttre miljö. 
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Genomförande 

Som arbetsmetodik valde vi att fylla berget med vatten upp 
till cirka 10 m från taknivå. Härifrån kunde vi sedan arbeta 
med utrustningar som placerades på pontoner. Bild 2. 
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Genom vattenfyllningen kyldes även berget ner så att vi erhöll en dräglig arbetsmiljö. 

Arbetsmetoden att jobba med vattnet valde vi för att få bättre arbetarskydd och en bättre kontroll av bergytorna. Den lägre arbetshöjden ger även stora fördelar vad gäller kapaciteter. Den psykologiska effekten är också positiv. 

Beträffande saneringen av bergrummet och vidhäftningen mellan den sanerade bergytan och applicerad sprutbetong så utförde vi som en förstudie prov vid ett ur drift taget bergrum i Gävle. 
Resultaten härifrån och även våra överväganden beträffande förstärkningsåtgärder kommer att redogöras vid en särskild föredragning på bergmekanikdagen. 

De åtgärder som skulle utföras var i ordning 

skrotning 
systematiskt bultning med svellex 
selektiv förstärkningsbultning 
sanering 
dräneringar 
fiberbetong 

För dessa arbetsmoment användes följande utrustningar: 

arbetsplattform "skrotbock" med 19 m räckvidd och svängbar +70• (bild 
elhydralisk borrning för bultborrning. Denna var monterad med egen svängfunktion vid skrotbockens korg. saneringsaggregat med högtryckspump och robot monterad vid skrotbockens korg. 

Ovanstående utrustning placerades på 8 st ihopkopplade flexifloats med total yta 160 m2. 

Robotutrustning på egen flotte. 

Sedan tak och väggar ner till vattenytan är sanerade och förstärkta avsänkes vattenytan cirka 10 m och arbetena fortsätter på denna nivå. 

Detta var läget måndagen den 23 januari. Vi får se om det finns något ytterligare att berätta av intresse i så fall ber jag att få återkomma på nästa bergsprängningskommitte. 




