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Motion
al' Im RlIth Forsling (fp) och herr e/aes Nisell (fp)
Qngaende lIndersökning av möjligheterna att från eventuellt
kärn kraftvärmeverk i V ärtan levererat hetvatten
för ute bad \'år och höst
För nan arande under öh möj lighctcrna all i Värlan förlägga elt kärnkrafl\'ärme\erk, som skulle kunna förse Stockholm med ctL behövligl tillkolt av elkraft och de~sutom ge sladen hetvallen för ulvidgning av fjärrvärmerörelsen. Genom till\uratagandet av överskottsvärmet görs anläggningen lönande, amtidigt som man slipper mycket av de luftföroreningar
som oljeanläggningar av olika lag skulle ge upphov till. Om säkerhetsfragorna kan Ca en tillfredsställande lösning. finns det således möjlighet
all Stockholms stad kan bli pionjär P' detta väsentliga energiproduktionsområde till gagn för samhällsuhecklingen.
Vuder betydande delar av året, hösl och var, kan man emellertid inte
utnyttja hela den varmvaltenkvantitet som uppslår vid behövlig elproduklion. Kylvatten kommer bland annat, om planerna fullföljs, alt släppas
ut i Värtan, varvid såväl vissa mindre fördelar (isfrihet) som nackdelar
(dimmor ) kan förväntas uppkomma.
En möjlighet, som borde närmare utredas, är aLL helt överskoltsvatlen
utnyttjades för ulebadanläggningar, SOIl1 därigenom kunde hållas öppna
under en väsentligt större del av året än \'ad annars är fallet.
På Island har man åstadkommit ett enormt uppsving för badlivet, i och
med alt man förser utebadbassängerna med vatten från de varma källorna,
vilka bad därigenom kan hållas öppna året om. I stället för bastu eller
som komplement till densamma har man där byggt små runda :.lagunen,
med ännu högre vatlentemperatur än i stora simbassängen. I dessa :.IaguneJ') kan besökaren slappna av och avstressas före simturen .
.'\ven Olll man inte kan väntas åstadkomma den säregna atmosfären
av varma källor som på Island, borde det ändå vara möjligt att förlänga
,'år utebadsäson(Jt> utan att de extra kostnaderna bleve avskräckande. Kanske
Vanadisbadet och/ eller Kampementsbadel kunde utnyttjas för detta ändamål.
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Ang. möjligheterna afl leverera helvatten {Or utebad

Med stöd av ovanstående hemställes
att stadsfullmäktige målle uppdraga åt lämpligt Or gan
undersöka möjligheten av att i samband med Ulred
alt
om eventuellt kärnkraftvärmeverk i Värtan åstadkom~lngen
vatten för utebad under höst- och vårsäsongen.
a het.
Stockholm den 27 januari 1969

Ruth Forsling

Claes Nisell

