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ELSAM skal være vores serviceorgan

25

sennem

EL-selskaberne har stor respekt for ELSAMs tekniske indsats,
men der er en følelse af, at ELSAM efterhånden har blandet sig
i for meget. Og så er der for dårlig kommunikation mellem de
lokale selskaber og ELSAM
side

a,

42

25 år, men det
uformelle samarbejde mellem
ELSAM lylder

de jysk/fynske elværker er

af

;'neqet ældre dato

Forsynngsproblemei'ne under
2. verdenskrig gjorde det nødvendigt at sætte samarbeldet
mellem værkerne i system. Der
blev nedsat et udvalg bestående af borgmestrene fra en række større købstæder til at for-

Energiministeren:
Demokratiet
skal styrkes
Poul Nielson mener, at de store

kommuner skal have større indflydelse i ELSAMS ledelse
side

49

dele den begrænsede mængde

elektricitet

så

retfærdigt som

muligt.

Hilsener tra DEF, ELKRAFT og RISø
side

57

Vi må altid forsvare os
ELSAM er en god arbejdsplads,
men der savnes bedre intern
information, mener tillidsfolkene

.id"

62

Forbindetserne til
Norge, Sverige
og Tyskland
Borgmesterudvalgets formand

var borgmester L Vilhelm Wer-

Avanceret teknik bag jævnstrømsforbindelserne over
Skagerrak og Kattegat. Hilsener
{ra NVE, VATTENFALL og NWK

ner fra Odense.

Om hans indsats udtalte

EL-

SAMs første formand, Willy Sørensen senere:

side

"Med stor dygtighed og med

stor kraft, bestemthed og autoritet gennemførte han denne fordeling på en sådan måde, at vi
jo i virkeligheden kom igennem
krigsårene på en sØmmelig måde, når man tager i betragtning,
den mangel på maskinkraft, der
faktisk rådede fra starten".

Hvad med fremtiden ?
side

74

Teknikere må skippe
frygten for pressen
Fortsættes

Energijournalist vurderer ELSAMs rolle iden
og nyhedsformidling

dentige debat
side

2
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En chef, der

tror

pa sine ansatte
Af installatør Per Wellin, formand for samarbejdsudvalget.
ELSAM holder jubilæum den 1.
april, og det gør direklør Jakobsen også. Han har været med

alle 25 år som chef
chef!

-

som en god

i

Patriarkalsk er han nok, men på
den rigtige måde.

Det var således ham - og ikke
personalet - der for snart nogle
år siden fandt på, at der burde
oprettes et samarbejdsudval g.

Per Wellin

Det er hans store fortjeneste, at
der altid har været et forbilledligt
godt arbejdsmiljø hos ELSAM.
Det skyldes først og fremmest, at
han altid har vist stor tillid til sine
ansatte. Han tror på, at de han
ansætter, også er i stand til at udføre deres job. Derfor er utidig
kontrol og posekiggeri ei ukendt
begreb, og selvom vi eJterhånden er 300 ansatte, er vi decentrale i ordets bedste betydning.
Hertil kommer at vi alle til hver en

Dir. E. L. Jakobsen

tid kan regne med en solid opbakning hos chefen.

Det bliver svært nogensinde at
erstatte en sådan leder, så derfor
lade det ske sent. - Tillykke med
jubilæet!

Vid ELSAM's 25 års iubileum
Ved Sydkraft
Kraftutbytet i Norden år ett exempel på hur vål nordisk samverkan

kan praktiseras. Jag vill sårskilt
understryka dette infor ELSAMs
jubileum då foretagets verkstållande direktbr Erik Leif Jakobsen
har varit och år en betydelsefull
person inom Nordel-arbetet, For
nårvarande år han Nordels ordfbrande.

lnom Nordel har en for den nor-

diska kraftfbrsbrjningen viktig

bank Jor utbyte och kunskaper
och erfarenheter byggts upp.
Den har varit till fromma for utvecklingen av våra lånders krafti

nd ustri er.

Det år naturligt att man i forsta
hand tånker på det nordiska
4

kraftutbytet når vi talar om samverkan. Detta har for oss alle
som deltar i det en stor ekonomisk betydelse.

/qryJ'l=')

Sydkraft i sin tur har haft stor behållning af utbytet med ELSAM
många avseenden, sårskilt tåni

ker jag på de erfarenheter

av

kolanvåndning som vi fått ta del
av. ELSAM har lång och grundlig
kånnedom om denna energikålla. Sydkraft står nu infor en introduktion av ny kolforbrånningsteknik och har under utvecklingen av denna haft stort nytta av
kontakterna på olika nivåer med
ELSAM.

Jag vill gårna gratulera ELSAM

till de 25 åren och onskar

en

lycklig fortsåttning for bolaget
dess viktiga uppgift.

i
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samarbejde, vi har. Det er bedre

end en fusion med et stort repræsentantskab direkte under
bestyrelsen for ELSAM, sådan
som nogle mener det bør være.

-

Og hvad er så fordelene ved

samarbeldet?

-

Absolut det fælles brændselslndkob, lastfordelingsordningen
og fæ les finansrering. Vi er al-

drig I llkvldltetsvanskelrgheder,
og v har afgjort en del selvstændighed. Natur gvis Iår vi
ikke noget grat s r en så stor
sammenslutning som ELSAM,
men jeg vil da gerne til slut pege
på, at de store vaerker lkke kan
dominere de mindre. Hvert kraftvaerk har to repraesentanter i bestyrelsen uanset størrelsen.

Fynsværket, Odense

beskaeftiget med information, og

vi har besøg af mange skoler, ligesom vi besøger skolerne.

- Samarbejdet med

Samlet optræden overfor myndighederne.
Det er naturligt, at forbrugerne,
der ejer kraftværkerne. f oler
værkerne som noget f1 ernt stger
direktør Jens Do- s=- . i-i:- -a':
De danner sig c:':-- -:r -g 3'r')
kraftværkerne g:- -=- a. serrle
og diskussro-:'

ELSAM?

Ja, det bliver snævrere og
snævrere. Vi har snart kun ledningsanlægget tilbage. Ellers

går alt gennem ELSAM. Men jeg
er glad for, at vi har bevaret
identiteten, hvor alle syv kraftværker fortsat står som ejere af
vore værker. Det er ikke sådan,
at vi blot sidder med ensartede
kasketter og ELSAM med den
s.to

J. O. Top

. -1+
r- 'dl-:-)AVl
' :
=''.-; =. tf ed

Det er ogs

,
.
-- -,:

værkernes
af offentlig

' r'-:

rste.

.leg mener, fortsætter direktør J.
C -:c. at man kan leve med det

f:l

-,

-'-)--

-

fordi vi har så mange trs nce
med. Det gælder deltagerne c:
mange transformerfo.en nge' - ;
elforsyningsselskaber. Else s<aberne, forsyningsselskaberne
som er samlet i de store kra':værker, er jo i virkeligheden fo'brrgerforeninger. som igen-ederes repræsentanter bestemmer udv klingen.

lntet er gratis
Foruden al e de mange sammensiutninger har vi jo også
mange kommuner som aftagere,
Her er der kke den samme direkte forbinde se til forbrugerne
Men fra Fyns'.,æ.kets side udføres et stort nf o.nationsarbejde
for at skabe kc-:akter til forbrugerne. Vi ha' :c mand fuldtids6
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til samfundets krav. Må jeg også
nævne, at kraftværkerne efter
oliekrisen i 1973 straks begyndte at bygge oliefyrene om til kulfyring.
,., æ.t?-d4-;r'

- Og ulemper ved samarbejdet?
Man skal passe på ikke at få
vokseværk. Ulempen her er bl.
a., at det kræver en fantastisk arbejdsindsats både på direktørog ingeniørplan. Det kan være en belastning.

-

til at overse
Udgangspositionen for samarbejdet i ELSAM er syv, oprindeligt seks, selvstændige selskaber, som dannede ELSAM med
det primære mål at formidle
enhver foranstaltning, som for
alle selskaber, set som en helhed, ville medføre økonomiskeeller andre fordele, siger direktør J. Chr. Clausen, SkærbækUlemperne er

værket.

Skærbækværket, Fredericia

selv om konkurrencen ofte har
været af sportslig karakter.

sentlige indskrænkninger i handlefriheden, men dog til fælles-

skabets bedste. Man må nok

-

Der er fordele ved samarbej-

sige, at ulemperne er nødvendige
balance,
slutter direklør J. Chr. Clausen.

det?

for at sikre den rette

Ja, der er mange: fælles reservekapacitet, lastfordel ing, brændselsdeponering, fælles økonomi

overhånd

ved brug af brændslet og

Bureaukratiet

må ikke

tage

ud-

Samarbejdet inden{or ELSAM

landsforbindelserne, der er rustet
til den nukleare udvikling

har givet interessenterne og der-

ling.

-

Men der er også ulemper?

- Ja, men de er til at overse. Der
går megen tid til samarbejdet
værkerne imellem, og der er væ-

med forbrugerne en masse fordele: Udlandsforbindelserne giver os et meget stærkt net, og
de betyder, at vi kan køre med
en meget beskeden reserve, de
fælles brændselsindkøb betyder
også umådelig meget for os, og
sådan kan der nævnes endnu

J. Chr. Clausen

Som subsidiært mål stod, at disse fordele bedst muligt fordeltes
på deltagerne. Men de enkelte
værker,'som økonomiske enheder, har været hævdet fra første
færd.

Selvfølgelig måtte stamnettet,

udlandsforbindelserne og alle
nødvendige fællesanlæg ejes af
ELSAM, men vi har gennem årene set det som væsentligt at
bevare det inciiament, som indbyrdes konkurrence bevirkede,
o

t
Enstedværket, Åbenrå
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Vi undgik at blive el-rr'!æssigt
isoleret
Af Per Andersen
Størst betydning for det jysk/fyn-

ske el-system i de sidste 25 år
har været oprettelsen af forbindelserne til Vesttyskland, Norge

ville

vi i dag have været

el-

bindelsen mellem det store
vandkraftsystem i Norden og det

mæssigt isoleret - en mærkelig
blindtarm i en afkrog af Europa.
Heldigvis er vi nu centralt placeret mellem de to store el-områder, idet vi har de vigtige jævnstrømsforbindelser over Skagerrak til Norge og Kattegat til Sverige. Disse forbindelser til vore nabolande betragter jeg som noget
vigtigi, jeg gerne vil huskes for
fremtiden, siger direktør E.L. Jakobsen i en jubilæumssnak med

enorme el-område i Vesteuropa,

ELSAM-Posten.

og Sverige.

ELSAMs leder gennem hele peri-

oden, direktør E.L.Jakobsen er
overhovedet ikke i tvivl. Hvis vi
ikke var blevet mellemled i for-

10

i

Det var NWK (Nordwestdeutsche Kraftwerke), som i slutningen af halvtredserne foreslog, at
vi skulle arbejde sammen over
grænserne, og det var indirekte

-

NWK's skyld, at Konti-Skan-linjen

fra Sverige over Læsø til Jylland
blev en realitet. Vore venner hos
NWK fortalte os, at svenskerne
forhandlede med Hamborg om et
samarbejde over Sjælland. Vi
kontaktede straks svenskerne og
sagde, at den sag ville vi gerne
være med til at drøfte. Hesultatet
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EI"TiAM
gennem 25 a,

gerne delegeres videre til ELSAMs bestyrelse og igen videre
til direktionen.

Nogle taler om, at vi burde have
nærdemokratisk styring, hvilket
vel i den yderste konsekvens vil
sige, at to{re millioner jyder og
fynboer skulle samles og stemme, når vi f.eks. bestiller to kulskibe på Lindø værftet. For jeg
kalder det i hvert fald ikke nærdemokrati, hvis en kreds af borgere i f.eks. Kerteminde alene
skal afgøre, om der ved Risinge
eventuelt skal opføres et kra{tværk til fordel for hele JyllandFyn.

1946
l/S Vestkraft

i

Esbjerg dannes.

Værket råder over en effekt på
17 MW. I dag har værket en effekt på 490 MW.

1949
Borgmesterudvalget vedtager,
at spændingen på et fremtidigt
samarbejdsnet
150 kv

skal være

på

1950
l/S Midtkraft stiftes. Effekten er
på 45 MW. I dag er Midtkrafts
værker i Århus og Studstrup på
tilsammen 575 MW.

OS jeg mener heller ikke, at der
er tale om en højere og renere
form for demokrati, hvis der vælges et specielt repræsentantskab
for ELSAM. En sådan forsamling
vil i en lang række spørgsmål
umyndiggøre de syv kraftværkers nuværende repræsentantskaber, og den vil i praksis betyde en {usion.

E-P: * Hvad har det betydet at
have en ren politisk bestyrelse
over dig?

-

En meget stor pædagogisk udfordring. Jeg har altid
skullet lægge store tekniske og
økonomiske problemer frem på
en sådan måde, at politikerne
har haft mulighed for at træffe
ELJ:

beslutninger. Opgaven har været

sjov og ikke vanskelig. Jeg mener, at det grundlæggende i enhver sag altid kan forklares forståeligt. Og der er ingen grund
til, at politikerne også skal vide
og kunne forstå detaljerne. Politikerne skal kontrollere os teknike-

1951

Skærbækværket tages i brug.
Etfekt 65 MW - i dag har værket
492 MW.

re, men som udgangspunkt må
de kunne stole på, at det vi lægger frem, er i orden. Et sådant tillidsforhold mellem politikere og
teknikere er helt nødvendigt.

- Har politikerne ikke været
bange for, at teknikerne skulle

E-P:

rotte sig sammen?
ELJ: - Lige i starten var der nogen, der sagde sådan. Men frygFortsættes

tt

ten har været ubegrundet. Kraftværkernes direklører har vist en

absolut loyalitet over for deres
egne politikere. Jeg føler nok
snarere, at direktørerne nogle
gange har tilbøjelighed til at støtte eget selskabs interesser mere
end de fælles tekniske synspunk-

ter, og de sidder vel netop

i

direktørudvalget med begge opgaver.
Der har hele tiden været et vældig godt forhold mellem interessenterne. Her overfor har der
stået en indgroet skepsis overfor
ELSAM. Værkerne føler nok af og
fælles,

iil en vis angst for deres

forvoksede barn. Det er nok forståeligt. I dag går 70-B0o/o al
den samlede omsætning indenfor kraftværkssystemet via ELSAM på en eller anden måde.

Kernekraftdebatten

har

Sjort

mig lidt angst.
E-P: - Angst og skepsis for ELSAM. De udiryk er senere blevet
nævnt mange gange i debatten
om kernekraft, store kulhavne og
kraftværker?

ELJ:

-

Min største skuffelse har

nok været debatten om kernekraften. Det har været skuffende,
at en så stor del af befolkningen

kan komme i nagende tvivl på
grund af en usaglig, men godt
nok højtråbende argumentation.
Det har gjorl mig lidt angst for at
falde for en sådan argumentation

i sager, jeg ikke har særlig ind-

sigt

i.

E-P:- Hvad er der gået galt?
ELJ: - Da vi startede planerne
om kernekraft, syntes vi blot, der
var tale om et teknisk problem,
som vi tidligere havde løst så

mange af. Da modstanderne
dukkede op og organiserede sig,
undervurderede vi dem. Vi regnede ikke med, at de havde folkelig gennemslagskraft, fordi deres argumenter hviler på usandheder og fordrejninger. Men de
appelerede til angst, overtro og
uvidenhed - og så skete der en
masse voldsomt.
Modstanderne mod kernekraft li-

der af en generel teknologisk

tt
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Folk lægger vægt Få,
hvad ELSAM mener
ELSAM ejes af de jysk/fynske el{orbrugere, men hvor
meget kender forbrugerne
til dette ejerskab?

Gallup-lnstituttet har foretaget en undersøgelse af folks
viden om ELSAM i forbindelse med 25 års jubilæet.

venstre for socialdemokratiet" har en klar negativ indstilling til ELSAM,
og deres viden om ELSAMs ejerforhold og opgaver er meget ringere
end i øvrige befolknings-

6) Et flertal af befolkningen
mener, at ELSAM hellere
vil udnytte kernekraften
end kul og vedvarende
energiformer.
I det hele taget tror folk
ikke, at ELSAM vil satse
på sol-og vindenergi.

grupper.

Undersøgelsen viser:

1) Et flertal i befolkningen
mener, man bør lægge
særlig vægt på, hvad ELDanmarks elforsyning.

SAM mener om

2) Kun beskedne 5 pct. af
befolkningen ved præcist
hvad ELSAM (Det jysk/fynske ELSAM-arbejde)
er.
3) Fynboerne synes i almin-

delighed at vide mest
om, og have størst tillid

ti| ELSAM,
Men i øvrigl viser undersøgelsen, at kun 10 pct.
af befolkningen slet intet
kender til ELSAM og ELSAMs gøremå\.
4) Næsten 30 pct. af befolk-

ningen pa Sjælland og
hovedstaden mener, at
i

ELSAM også omfatter
dem, selvom ELSAM er
en ren jysk/fynsk foreteelse.
5) Befolkningsgrupper, der

er

14

placeret politisk "til
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Da hver fjerde

(23o/o) svarede

Total

"nej" til spørgsmålet, blev disse

yderl i gere stil let spørgsmålet:

Ja
»ELSAM er en form for virksom-

hed og sammenslutning, som
beskæftiger sig med EL-kraft
produktion. Har De hørt eller

Jyl I and

Fyn

o/o

%o

%o

56

5B

92

nel

44

A'
aa

t,

i alt

100

100

100

læst om ELSAM ?«
Svaret på dette spørgsmål blev
følgende:

Hjulpet på vej mener halvdelen
at kende ELSAM, således
at kun ca. 1 0 procent af hele befolkningen kan siges at være
(560/o)

helt uden fornemmelse ("awareness") for begrebet ELSAM, og
disse 10 procent er derfor ikke
stillet de følgende spørgsmå1.

For at komme lidt nærmere ind

på ELSAMs geografiske

ietsområde, stillede

Loll.-

aktivi-

Falster Hoved-

man

spørgsmålet:

»Ved De, om ELSAM dækker
hele Danmark eller kun en del
af Danmark, og i så fald, hvor
meget?u

Total Jylland

%o%%

ne.l

hele danmark
Sjælland

Her blev svaret følgende:

Fyn og Jylland
Fyn alene

Jylland alene
andet
ialt

o/o

o/o

26

19

ZI

7

15

14

19

15

1Q

6

2

12

16

11

36

76

a-7

4

.).)

4

a
J

37
2

10

1

10

14

5

7

2

7

100

100

100

100

for,
ved man betydeligt mere om EL-

SAMs geografiske virkeområde.
Mere end hver tredie (37%) ved,
at ELSAM opererer i Jylland og
på Fyn, og på Fyn ved endda tre

1

E

10

1

J

20

4

100

100

Selv om disse tal retter noget op
på billedet efter det \ørste
spørgsmål, er det dog stadig sådan, at næsten to trediedele ikke
præcist ved, hvad ELSAM dækker geografisk. Dette har måske
heller ikke den store betydning,

er, hvad

fjerdedele (760/o), hvor ELSAM

vigtigere

opererer.

øvrigl står for.

Et vigtigt aspekt, i en tid, hvor
energiproblemer i videste forstand kan vække nationalt prægede følelser, er, hvorvidt ELSAM er dansk eller påvirket af
udenlandske interesser.

16

o/o

a-7

Har man ikke præcise forestillin-

»Ved De, om ELSAM er et rent
dansk selskab, eller er der også
udenlandske interesser i selskabet?u

Sjæl- & stadsland Bornh. omr.

25

ger om, hvad ELSAM står

Man stillede derfor spørgsmålet:

Fyn

ELSAM

Til højre for
Fyn

Til venstre for
Social- Social- Socialdemo- demo- demokratiet kratiet kratiet
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ok
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udenlandske interesser
ved ikke
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Overfor

dette for

ELSAMs

goodwill - meget vigtige spØrgsmå1, står befolkningen meget
usikkert. Næsten halvdelen
(460/0) af befolkningen ved ikke,
hvad den skal svare, og denne
halvdel kan således ikke tages
til indtægt set fra ELSAMs synspunkt.

I den del af befolkningen, som
tager stilling til spørgsmålet, mener imidlertid et klart flertal (32o/o
I

stillede man også spørgsmålet:

ning. Mener De, man bør lægge

særlig vægt på, hvad ELSAM
mener om disse spørgsmå1,
eller mener De, disse spørgsmål udelukkende er spørgsmål
for staten ? «

I

nedenstående oversigt ses

besvarelsen af spørgsmålet, idet
man yderligere har fordelt svarene efter, om de adspurgte er
tilhængere eller modstandere af
A-kraft:

Man må sige, at befolkningen

udtrykker et klart ønske om, at
ELSAMs meninger tillægges en
væsenilig betydning i den offentlige debat omkring energiproblemerne. Godt halvdelen (51%)
mener dette, medens hver femte
(21Yo) mener det udelukkende
er en sag for staten.
1B

o/o

tekniske eksperter
bredere kreds

32
39
29

ved ikke
i alt

100

Som man ser, er det i hvert fald
ikke den gængse opfattelse, at
ELSAMs ledelse er et koldt teknokrati, hvilket harmonerer med
det foranstående, at goodwill er
mere udtalt end det modsatte.

Lægger
vægt på Kun for

ge ELSAMs stilling i samlundet,

,ELSAM eller repræsentanter
for ELSAM har ofte deltaget i
den offentlige debat.om Danmarks fremtidige energiforsy-

»Tror De, den overordnede le-

delse at ELSAM overvejende

Her blev svaret:

!).

denne sammenhæng, det vil si-

stillede man spørgsmålet:

varetages af tekniske eksperter
eller tror De, den overordnede
ledelse overvejende varetages
af en bredere sammensat kreds
af personer ? «

mod 22o/o), at ELSAM først og
fremmest har lorbrugernes tarv
lor ø)e. Og denne goodwill er,
som det fremgår meget fremherskende i ELSAMs eget forsyningsområde, og ganske særligt
på Fyn. lgen ser man, hvorledes
et bestemt udsnit af befolkningen har en meget negativ opfattelse af ELSAM, nemlig vælgere
til venstre for Socialdemokratiet
(9% mod 58%

Også i forlængelse af spørgsmålet om interesseindflydelse,

ELSAM staten Ved ikke
o/o

total

51

o/o

o/o

I alt
ok

100

21

til hø1re for Socialdemokratiet
Socialdemokratiet
til venstre for Socialdemokratiet

67
50

13
'r9

20
31

100
100

24

53

23

100

hovedstadsområdet

46
50

25

53

19
12

29
32
28
25

100
100
100
100
100
100
100

øerne
Jylland

1B

Fyn

63

tilhænger af A-kraft
modstander af A-kraft
ved ikke

73

I

1B

41

31

2B

44

13

43

Også her ser man, at vælgere
til venstre for Socialdemokratiet
har et stærkt afvigende synspunkt, idet disse vælgere omvendt overvejende mener, det
udelukkende er en sag for staten.

Da indstillingen til A-kraft

er

stærkt .politisk bestemt, er det
interessant at se, at selv modstandere af A-kraft overvejende
(41o/o mod 31o/o) ønsker lagt
vægt på ELSAMs synspunkter.
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gennem 25 a,
1955

Teknikere på studietur til Holland for at studere, hvordan en

række regionale

kra{tværker

havde oprettet formaliseret samårbejde.

Det vedtages endnu engang at

opbygge et samarbejdsnet på
1

50 kv.

1956
Max. belastning i ELSAM-området 336 MW.

Over ngeniør ved Skærbaekværket, E. L. Jakobsen, ansættes
17. marts som ast{ordeler.

l/S ELSAN/ starter s t arbejde
ra et par kontorlokaler i træ-

f

bygnrngen Skærgarden ved
Skaerbækværket.

De forste par års lastforde ng
sker efter "auktionsprrncippet".
("Borsprrnc D0et";

Fortsættes

20

Willy Sørensen:
))Men vi fik da
ELSAM op at stå((
Nu afdøde borgmester Willy Sørensen, Vejle, stod i spidsen for
det jyskJynske elsamarbejde i 23 år. KorI tør sin død i foråret

1978 medvirkede han i en foreløbig »research-samtale« om ELSAMs
udvikling. Denne samtale skulle senere være fulgt op af et egentligt
tilbundsgående interview, men det blev desværre ikke nået. Fra samtalen er der flere steder i jubilæumsskriftet enkelte citater. Om det
politiske spil havde Willy Sørensen {Ølgende bemærkninger:
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Bestyrelsen ved iubilæet

Sv. Aa. Andersen, Svendborg

næstformand for l/S Fynsværket
lra25. maj 1 962

Aa. Hauskov, Struer
næstformand for l/S Vestkraft fra
20. maj 1970

Arne Bisgaard, Stenstrup, Hobro
næstformand for l/S Nordkraft
7. oktober 1 972 - 26. april 1 97 4
og formand fra26. april1974.

P. Grønborg Christensen, Odense
formand for l/S Fynsværket fra
26. maj 1970

Niels Åge Helenius, Aalborg
næstformand for l/S Nordkraft fra

Thorvald Jensen, Vojens
næstformand for An/S Sønderjyllands Højspændingsværk

14. april 1978

26. juni 1970

- 21. december

1973 og formand fra 21 . december '1973

Bernhard Nielsen, Lystrup
næstformand for l/S Midtkraftfra

formand {or l/S NEFO, Vendsys-

21. juni

selværket

22
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O. Niemann Olesen, Frederikshavn

fral

. april l97 4

Karl Pedersen, Silkeborg
formand for l/S Midtkratt

lra28. juni 1974
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Di reklørudvalget

J. Chr. Clausen, Fredericia
di rektør for l/S Skærbækværket

fra 1. januar 1978

K. Fischer, Åbenrå
direktør for An/S Sønderjyllands
Højspændingsværk

W. Hanning, Nørresundby
direktør for l/S NEFO, Vendsys-

selværket fra

1

.

november 1961

tral . april1972

P.E. Nielsen, Aalborg
direktør for l/S Nordkraft

J. Poulsen, Esbjerg
dieklør {or l/S Vestkraft

fral.april

fral . april1972

1959

J.O. Top, Kerteminde
direktør for l/S Fynsværket fra
'1 juli
.
1975

ELSAMs DIREKTION:

J.U.S. Henriksen, Fredericia
Drift, planlægning og net

24

E. L. Jakobsen, Fredericia
Administrerende

G. Lund-Jensen, Kolding
Kraftvæ rksp roj ekte
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Peder Christensen, Re-

Tage Due, Aalborg
næstformand for l/S
Nordkraft 28. april 1970 7. oktober 1971 og formand 7. oktober 1971

april 1962 -7. okl.1971

Vinding Dalgas,
Grindsted
næstformand for l/S Vestkraft 5. juni 1 962 - 1 964
og formand B. juli 1964 1 969

J.R. Fanger, Århus
formand for l/S Midtkraft
1 . april 1956 - 16. august

H. Fausbøll, Hjørring
næstformand for l/S NEFO, Vendsysselværket

Bernhard Grindsted, Vrå
næstformand for l/S NEFO, Vendsysselværket
28. juni 1 968 - 1 9. december 1969

Jørgen Gram, Gabøl
formand for An/S Sønderjyllands Højspæn-

H.Chr. Hansen,

J. Hansen, Vamdrup

Middelfart

næstformand for l/S
Skærbækværket 31 . oktober 1966 - 10. november 1 973

R. Svane Hansen, Århus
næstformand for liS Midtkraft 1 6. august 1 958 1 5. august 1 962

bild, Skørping
næstform. for l/S Nordkraft 23. okt. 1961 - 27.

april1962 ogiorm.27.

1

958

1

9. december 1 969 -

1.

Aksel H. Hansen, Grenå
formand for l/S Midtkraft
1 4. august 1970 - 28. juni
1974

26

april 1976

næstformand for l/S
Fynsværket 29. maj 1958
- 25. maj 1962

Andreas Elkjær, Skjern
næstformand for l/S Vestkraft 1. april 1956 -1962

-26. april1974

dingsværk1.april1956
- 1 7. decembell 961
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Tidligere medlemmer af bestyrelsen

Sv.Aa. Nielsen, Århus
næstformand for l/S Midtkraft 1 5. august 1962 28.1uni 1974

J. Paulsen, f ønder
næstformand for An/S

P.H. Rask, Sønderborg
næstformand for An/S
Sønderjyllands Højspændingsværk 21 . december
1973 -24. april 1979

spændingsvaerk 25. juni

P.A. Pedersen, Viby J
formand for l/S Midtkraft
1 2. august 1 966 - 14. august 1 970

Johan Philipsen, Søgård
næstformand for An/S
Sønderjyllands Højspændingsværk 1. april 1956
-12.iebruar 1962 og formand 12. februarl962 19. december 1973

Henning Rasmussen,
Esbjerg
næstformand for l/S
Vestkraft B. juli 1964
-1 970

Børge Sandorff, Kolding
direktør for l/S Skærbækværket'1. april'1956 31. december 1977
(medlem af ELSAMS di-

Erik Scheibel, Odense
formand for l/S Fynsværket 1 . april 1956 -25. maj
1962

Sønderiyllands Høj.1970
1962 - 26. juni

rektion 1972-75)

Willy Sørensen, Vejle
formand for l/S Skærbækvaerket 1. april 1956 3. februar 1978.

28

Th. P. Thomsen, Aalborg
næstformand for Aalborg
kommunes elværk
1 . april 1956 - 23. oktober 1 961

H. Weldingh, Århus

direktør for l/S Midtkraft
'1.
april 1956 - 31 . marts
1 976
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grove skænderier, og det er helt
afgørende, at ingen tager sig selv
højtidelig. Den, der gør det, vil ikke blive accepteret af den øvrige
bestyrelse".

ar

ELSAM-Posfen: Hvordan ser I på
det interessentskab, I ejer og sty-

1959
Omkring Aalborg kommunes El-

værk dannes Nordkraft, der

rer?

Jeg vil samtidig Iøje til, at vi politikere har stor tillid til, at de indstillinger, teknikerne lægger frem, er
solide og korrekte. Det gør det
muligt at træffe besluininger uden
at skulle kende en masse detaljer.
Jeg mener, at den måde, politikere og teknikere arbejder sammen
på i ELSAM, er forbilledlig.

i

stedet indtræder i ELSAM.

Sv. Aa. Andersen: Det har forandret sig meget i årenes løb.
begyndelsen betragtede vi ude
på værkerne ELSAM som et nødvendigt, men noget ubetydeligt
samarbejdsforum, et økonomisk
samarbejde, hvor der kunne la-

Troen på kernekraft.

I

!lil

§B

!§§
&&

,
.

ves lidt penge ved at sælge el.

aEt
,.Æ

#.r.-r

,å*_

Formænd og næstformænd var
fødte medlemmer af ELSAMs bestyrelse, og vi referede pligtskyldigt, når vi kom hjem i kraftværks-

Forhandlinger med Norge om
evt. elsamarbelde må indstilles

bestyrelsen. Men der blev ikke
lyttet med særlig stor interesse.
lngen på værkerne regnede med,
at ELSAM skulle blive det store
samlende led i elJorsyningen.

pa grund af norsk modvilje.

1960
En henvendelse fra

Med Konti-Skan skete der en forandring. Nu blev der plads for
Nordwest-

deutsche Kraftwerke om eludveksling og gensidlg hjæip ved
havarier ender hurtigt i en aftale
om oygnirg al 220 kV lirie over
grænsen.

Efter f re års anlægsarbelde er
150 kV hø1spændingsnettet mellem de seks ELSAM-værker ble-

visionerne; men hele tiden under-

stregede både vi politikere og
direktører, at vi ikke skulle lave
"kaprustning«, og at der aldrig
kunne blive tale om en fusionering. Vi holdt hele tiden stejlt på,
at ELSAM består af syv selvstændige kraftværker med hver sin direklør og bestyrelse.

vet etableret

1962
220 kV-forbindelse til Tyskland
tages officielt I brug, men den
havde allerede været brugt til at

skatfe eiektricitet

til det

storm-

flodshærgede Hamborg i februar.

Kun en ville det anderledes, nemlig direktør E. L. Jakobsen, som
næsten alle 25 år har arbejdet for
i

en fusion. Han har gjort det stædigt og godt, og kun bestyrelsens
totale enighed er skyld i, at han
ikke har fået sin vilje.

ELSAM-Posten: Har I politikere
været bange ior, at teknikerne
skulle rotte sig sammen mod elværkerne?

Sv. Aa. Andersen: Aldrig. I virke-

ligheden føler direktørerne sig
mere knyttet til deres eget værks
politikere end til deres direktørkolleger. Vi har mødt en udpræget grad af loyalitet, og direktørerFortsættes

ne har givet os folkevalgte en
mængde argumenter forud for
enhver debat i bestyrelsen.
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ELSAM-Poslen: Jamen ved bestyrelsen nok?
Sv. Aa. Andersen: Det gør den,
og det skal ELSAMs direktion roses for. Den gør meget for at holde bestyrelsen å jour med tekniske og handelsøkonomiske udviklinger.

Forud for større beslutninger har
vi altid fået solid information.
Min generation havde lært at kende kernekraften i forbindelse med
krig og ødelæggelse. Derfor gjorde det første besøg på et engelsk
kernekraftværk uudslettelig indtryk på os alle.

Vi

accepterede fuldt ud Niels
Bohrs ord om, at kernekraften

burde bruges ifredens tjeneste.
ELSAM-Poslen: ELSAM er i debatten blevet skældt ud for at væ-

re multinational, teknokratisk

og

udemokratisk?

Sv. Aa. Andersen: Ja, det

er

egentlig mærkeligt, når vi tænker
på, ai ELSAM er den eneste virkelig forbrugerejede organisation
af væsentlig størrelse. Men det
skyldes nok, at ELSAM har haft

en

placering

og

organisation,

som har gjort det muligt, både at
være mere progressiv og aktiv
end andre.
Helt forvirret bliver man dog, når
ELSAMs modstandere siger, at et
stort fælles repræsentantskab for
ELSAM vil give en højere grad af
demokrati. Tværtimod vil sådanne
repræsentantskaber korislutte de
syv repræsentantskaber, der findes på værkerne. lndflydelsen vil
blive flyttet fra den decentrale
form og til et centraliseret ELSAM.
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167 master væltede
november 1966 gik et uvejr
over det sydlige Jylland, oS på
150 kV ledningerne mellem Lykkegård og Skærbæk faldt der
167 master. Kort forinden, i september, var der idriftsat en ny
150 kV ledning mellem Struer og
Bilstrup, således at VK's område
fortsat var sikret fordelene ved
samarbejdet med det øvrige sy-

I

gennem

25 ar

Forhandlinger indledes med

Vattenfall i Sverige om etablering af kabelforbindelse fra Jylland over Læsø til Sverige. Den
såkaldte Konti-Skan forbindelse.

1963
Nordel

- et samarbejde

uden

egentlig organisation mellem

kraftværksledere i Norge, Sverige, Finland, lsland og Danmark

stem.

delsen fra Kassø til Audorf, idet
vi allerede i slutningen af 1978

idriftsatte Kassø-Tjele med 400
kv.
Parallelt hermed er der i de mellemliggende år sket en kraftig
udbygning af 150 kV samarbejdsnettet, således at 150 kV
nettet idag er et formasket net,
som ud over samarbejdsformål
tjener til forsyning af et område.

Til erstatning for linien

Lykkegård-Skærbæk blev der etableret
en '150 kV 2 systems ledning
mellem Ensted og Lykkegård.

stiftes.

Overenskomst

om

Konti-Skan

underskrives.

1964
Voldsom offentlig debat om højspændingsmaster på Læsø.
ELSAM sØrger for, at Læsø får
sin elforsyning moderniseret.

11976 henholdsvis 1977 idriftsattes en pol af Skagerrakforbindelsen (en jævnstrømsforbindelse
mellem Kristiansand i Norge og
Tjele), hvilket sikrede ELSAM et
samarbejde med et vandkraftenergiområde.

I 1979 idriftsattes 400 kV forbin-

1965

Allerede i 1963, da det besluttedes at bygge netforstærkningerne op igennem Midtjylland besluttedes det,
at man skulle prøve at se ud
fremtiden, og hvor der overhovedet var en chance for, at der
siden ville blive behov for yderligere netforstærkninger og/eller højere spændinger, skulle
man bygge ledningerne som
400 kV eller flere systemsledi

ninger.

Konti-Skan tages officielt i brug.

Arets højeste belastning: 987
MW.

Yderligere en 220 kV ledning

tøres over den

dansk{yske

grænse.

1966
Nye vedtægter træder i kraft for
ELSAM, der dermed får bekræf-

tet sin status som interessentskab.

Driftsregnskabet

balancerer

med 50 mill. kr., der er solgt

TWh energi. Der er

2

i alt 35

ansatte.

167 højspændingsmaster på li-

nien mellem Esbjerg og Skær-

bæk vælter under en

kraftig

storm.

Fortsættes

Stormflodskatastrofen ved Ham borg
(foto fra DPA)
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er tilstrækkelig produktionskapacitet og herunder, at der er
brændsel til at holde trykket på

lighed tor al øge kedlernes trYk
og temperatur og dermed øget
virkningsgraden, hvilket direkte

kedlerne.

kan aflæses som et

mindre
brændselsforbrug pr. produceret

Udviklingen af samarbejdet først
mellem interessenterne indbyrdes, og siden gennem optagelse
af udlandsforbindelserne har
medført, at man stedse har kunnet installere større enheder med
deraf følgende fordele.

MWh.

Således måtte man indtil 1961
udbygge med enheder, som havde en maksimal effekt på 60 MW,
idet det var den største effekt,
som man af stabilitetsmæssige
årsager kunne klare udfald af.

Samtidig hermed måtte

man

mindst holde løbende reserve for
stØrste idriftværende enhed. Efter
etableringen ai220 kV forbindel-

sen til Tyskland i 1961 kunne vi
tillade bygning aI slørre enheder,
og SV's 81 (100 MW) blev som
den første store enhed idriftsat i
1964. Efter Konti-Skan forbindelsens etablering i 1965 og forstærkningen af Tysklandsforbindelsen samme år var der i realiteten givei frihed til at bygge
store enheder, og enhedsstørrelsen voksede hurtigt til de nuværende store anlæg på 250-300
MW.

Ved udbygningen med

stadigt
større enheder har man haft mu-

at investere i et oliefyret

spidskraftværk alternativt et luftmagasinværk. Med den store reserve-

procent, som stagnationen i
samfundet har givet på elsiden,
har »punpekraftaftalen" i meget
høj grad været medvirkende til,

Samtidig har man kunnet reducere bemandingen pr. installeret
MW, idet et produktionsanlæg
stort set kræver samme bemanding uanset størrelsen.

at ELSAM har kunnet konvertere
en billig natproduktion på kulfYrede anlæg til en spidslastdækning, som skulle være sket På

27O MW fra Norge.

I de første år efter samarbejdskorsets eiablering var der et effektoverskud som tølge al, at
hvert enkelt værk selv måtte have reserveeffekt, Denne ekstra
kapacitet muliggjorde en udstrakt
anvendelse af brunkul {ra de jY-

Produktionsanlæggene blev
oprindeligt bygget som kulfyrede
anlæg eller anlæg, der kunne fyres med såvel kul som olie.

I

60'erne, hvor olien var billig og
leverancerne rigelige, besluttedes at flere af de nyere anlæg
skulle bygges alene for oliefyring. Denne beslutning blev der
rig anledning til at omgøre efter
»oliekrisen" i 1973/74, og siden
er adskillige af vore anlæg ombygget til også at kunne fyre med
kul.

Skagerrakaftalerne har også været medvirkende til en større
olieuafhængighed, idet aftalerne
indebærer, at ELSAM i en 15 års
periode dagligt lår 270 MW stillet
til rådighed i 6 timer imod at tilbagelevere den samme energlmængde på et andet tidsPunkt
inden for samme døgn. Aftalerne
har indebåret, at ELSAM slap for

oliefyrede anlæ9.

ske lejer. Fyring med

brunkul

reducerede anlæggenes Ydeevne samtidig med, at de gav anledning til mange havarier.

lgen i 70'erne har der været et
betydeligt etfektoverskud, som
har muliggjort en hurtig omstilling fra olie til kullyring. Alt i alt er

det således på fornuftig måde
lykkedes at udnytte de Periodiske effektoverskud.

Samarbeidet med udlandet
ELSAM har direkte samarbejde
med

Nordwestdeutsche Kraftwerke
AG i Tyskland
Statens Vattenfallsverk i Sverige

Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen i Norge

Endvidere yder ELSAM den fornødne rygdækning for SH's aftale
med Stadtwerke Flensburg.
Både elog varme
I ELSAMs tavlesal har det i takt
med de stadigt mere omfattende
overvågningsopgaver været nødvendigt at indføre nYe metoder
og nye værkløier, men i det
grundlæggende er oPgaven den

samme som tidligere at oP{Ylde
ELSAMs formålsParagraf

J

ævn strømsstationen Tj el e
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.

gavn for
"ELSAMs formål er til
interessenternes elJorbrugere
at opnå, at den jYskJYnske udbygning og drift af kraftværker
og primære ledningsnet, betragtet som helhed, sker På den
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10 minutters snak
og så var hun lastfordeler
Sønderjyllands Højspændingsværk var interesseret. Direktør
Jes Christiansen bad mig pludselig om at komme ind på sit
kontor med de foregående dages belastningskurver samt et
blankt ark. Han sagde blot: "Vi
har besluttet, at De skal være
lastfordeler. Det er der ikke spor
teknik i, så De behøver ikke
at være nervØs«. Derefter gen-

Tidligere

ELSAMJormand,
borgmester Willy Sørensen
(om f rk. Clausen, 1978):

"Jes Christiansen havde en
god medarbejder, en lille
sød dame, der hed frk. Clausen, der på en helt vidunderlig måde var i stand til at
kunne klare de mange og

komplicerede samarbejdsproblemer, der dengang var.
Frk. Clausen havde nu sin
store andel i, at det gik så
godt, som det gik dengang,
og specielt med det tekniske samarbejde centralerne
imellem".

nemgik han et par skemaer med
mig, og sluttede med ai sige:
"Kom bare til mig, hvis De er i
tvivl om noget«. Det hele tog ii
minutter.

E-P:- Hvordan reagerede De?
EC.:- Den gang sagde man ikke

så meget, når chefen

Direktør E. L. Jakobsen (om
frk. Clausen):

"Og dengang de startede
her, da blev det altså passet
af en ung dame, som havde
taget sig af det også i krigens tid, frk. Clausen, som
med blid og venlig hånd,
men fast alligevel, kunne
styre de her kraftværksche-

i

f

ru Else ChristoPhersen
til EL-

(dengang frk. Clausen)
SAM-Posten.

ELSAM-Posten (E-P):
fik De jobbet?

Hvorfor

Else Christophersen (EC): Nok

fordi ingen af ingeniørerne
36

På

Maskinmestrene regnede mig
heller ikke for så meget i begyndelsen. De syntes ikke, at en
kvinde havde noget at gøre med
en maskinhal, men da jeg nogle
gange havde klaret telefonpasning og andet administrativt arbejde for dem, mens de havde
travlt med at udbedre maskinhavarier, blev jeg accepteret.
E-P:

-

Hvad med lastfordelin-

EC: - Lastfordeler var faktisk en
forkert titel til mig, jeg skulle nok
snarere være kaldt effekt-fremskaffer. For mit arbejde var ikke
ret ofte at fordele belastningen,
men at fremskaffe køreklart maskineri, som kunne klare el-Produktionen. Hele maskinParken
var meget nedslidt efter krigen.
Der var ustandseligt havarier, og
når de skete, var mit arbejde at
finde frem til erstatning.

-

En sproglig studentereksamen fra fønder! Med den,
som ballast, blev jeg i 1944 ansat til ai hjælpe den ingeniør,
som både var leder af laboratoriet, lastfordeler, og meget meget andet. I laboratoriet lærte jeg

at blande forskellige væsker
sammen, men ikke hvorfor. Jeg
hjalp ham også med at sammentælle de samkørende værkers dagskurver og tegne

en

kurve over den samlede belastning. Jeg kunne i det hele taget
klare en masse idiotarbejde.
Men pludselig en dag døde ingeniøren, og så....

E-P:- Gav Deres mangel På tek-

-

uden

damp.

E-P: - Jamen måtte De tit sPørge ham til råds?

EC:

Det hele tog 10 minutter, da de
jyskJynske elværker fik ny lastfordeler - endda en kvindelig 1946. Det job klarde hun til almindelig tilfredshed i de næste
10 år, indtil ELSAM blev en realitet i 1956. - Men hvis de rundt
om på værkerne havde vidst,
hvor lidt jeg kendte til mit nye
job, ville de nok have korset sig,

hed, er den intet værd

gen?

E-P: - Hvad var da Deres forudsætninger?

Af Per Andersen

Og jeg lærte, at selvom der er
en ledig dampturbine til rådig-

hvad man skulle gøre.

EC: - Nej, for hvis man skal
spørge om noget, må man vide,
hvad man ikke ved. Og det gjorde jeg faktisk ikke.

fer".

siger

fortalte,

selmaskiner og dampturbiner: At
diesel kunne starte/stoPPe
siraks, mens damp kræver både
en start- og en stoppeperiode.

nisk viden ingen problemer?

EC: - Jo, jo. I begyndelsen fik
jeg problemer, indtil jeg blev belært om driftsforskellen På die-

Sa gjaldt det om at overtale mesirene. For det var ikke altid lige
velset at bede om at få en maskine igang. På FYnsværkei var

der et par store, gode dieselmotorer, som hurtigt kunne hjælpe os, men fynboerne havde ik-

ke altid lyst til at være frelsende
engle. De havde jo næsten ingen olie. - Og så var der fare På
færde, for værkerne var jo koblet
sammen vekselstrømmæssigt
ved hjælp af 60 kV nettet. Når
net-frekvensen Sik under 48,
måtte jeg igang med udkoblinger af flere forsyningsområder.

I Esbjerg havde de en dejlig

af-

bryder - for dem. Når nettet var
ved at vælte, kunne de bloi træk-
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Status for
ELSAMS deltagelse
i varmeplanlægningen

25 a,

1967
NEFO, Nordjyllands Elektricitets-

forsyning l/S optages som

7.

interessent i ELSAM.

Af civilingeniør Ole Stengaard Hansen
ELSAMs rolle i varmeplanlægningen i det sydjyske område har tid-

ligere været omtalt

i

ELSAM-

Posten, herunder udarbejdelsen
af de edb-baserede energiatlas
samt dettes anvendelse i 20 af de
såkaldte Ruhr-gaskom muner.

I mellemtiden har de resterende

i de tre sydjyske
amter stort set færdiggjort deres
varmekortlægningsarbejde; for de
30 kommuners vedkommende
med bistand fra ELSAMs edb32 kommuner

Lastfordelingen

sker nu

ved

hjælp af edb-udregninger.

ELSAM lejer sig ind på B&Ws
edb-udstyr, og der indføres mar-

ginalafregning

på grundlag

af

350-400 forskellige priser om
måneden.

Der nedsættes et særligt brænd-

selsudvalg bestående

af

vær-

kernes direktører. Udvalget skal

overveje fælles indkøb

af

brændsel.

1968
En ny administrationsfløj tages

i

brug.

1969
Fire værker indgår i fællesskab
den første langtidskontrakt om
levering af olie.

1970
Bestyrelsen vedtager prøveordning om fælles brændselsind-

køblor alle værkerne.
Efter tre års samarbejde med
B&W køber ELSAM sin egen
edb-maskine: En RC 4000.
Det hidtidige teknikerudvalg op-

deles

i

Direktørudvalget (DU)

med alle værkernes og ELSAMS
direktører som medlemmer, og
Overingeniørudvalget (OU) med

samtlige overingeniØrer som
medlemmer.
Fortsættes

3B

system.

T
T

Kom muner hvor energiatlas
er udskrevet.
Kom m uner hvor energiatlas
er under udarbejdelse.

Energistyrelsen ønsker varmekortlægningen for Danmark som
helhed færdiggjort i indeværende
år. Dette har medført, at kommu-

ner uden for de områder, som
berøres af naturgasprojektets fase 1 er gået i gang med kortlægningsarbejdet. Loven om varmeforsyning forudsætter forsyningsselskabernes deltagelse i kortlægningsarbejdet. For at støtte
vore forsyningsselskaber i dette
arbejde stilles edb-systemet til
udarbejdelse af energiatlas vederlagsfrit til rådighed for alle
kommuner i ELSAM-området.
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Randers kommunale Elværk opi Midtkraft, og ophører

tages

samtidig med at have observatØrstatus i ELSAM.

1972
De syv værker har tilsammen
installeret maskineri på 2284
MW.

Efter to års prøvetid gøres det
fælles brændselsindkøb til en
permanent ordning.
Med henblik på kommende kernekraftbyggeri oprettes ELSAMS
projekteringsafdeling (den senere Kraftværksafdel ing).

første omgang ansættes 34

ingeniører og 7 assistenter.

Kraftværksafdelingen havde de

første seks år til huse i en
barakby placeret ved Luchtsminde.

1967 i forbindelse med indførelsen af en økonomisk tæt samkøring af værkerne oprettedes et
brændselsudvalg hovedsagelig
med værkernes direktører og
med B. Sandorff, Skærbækværket
som formand. .l dette udvalg blev
jeg tilknyttet som sekretær fra
ELSAM. Nogle af de første opgaver blev at forhandle brænd-

I

selskontrakter i fællesskab. I 1969
indgik man den første langtidsoliekontrakt i fællesskab gældende for fire værker. I forbindelse
med oberst Kaddafis nationalisering i Libyen erklærede olieselskaberne force majeure, hvorefter

nogle få medlemmer af brændselsudvalget måtte genforhandle
kontrakterne på de enkelte værkers vegne. Dette blev starten til
det fælles brændselsindkøb, som
ELSAMs bestyrelse godkendte
som en prøveordning med virkning fra 1 . juni 1970.
Genforhandlingen medførte reduktion i kvantaene, hvilket i forbindelse med idriftsættelsen af

1973

Der trækkes 400 kV ledninger
over Lillebælt og Limfjorden.

Nye forhandlinger med Norge
om el-samarbejde slutter hurtigt
med en aftale om etablering af
SkagerrakJorbi ndelsen.

Danmark rammes af olieforsyningskrise i forbindelse med krig
i Mellemøsten.

Fortsættes

Kulterminalen ved Enstedværket
40

- siden

Af direktør Poul Sachmann

1971

I

Først olien
kul

flere nye store oliefyrede anlæg
førte til en meget intensiv indkøbsaktivitet med forhandlinger

i

lran, Syrien, Kuwait,
Argentina,

Brasilien,
Venezuela, Mexico,

USA {oruden en række nærmere-

liggende lande. Den store transportafstand bevirkede anvendelsen af stadigt større skibe, hvorfor
havnene måtte udbygges, men
selv da blev det nødvendigt ved
hjælp af små olietankere at lette
skibene, inden de kunne gå til kaj.
Skærbækværkets oliekaj udbyggedes kraftigt samtidig med, at
der etableredes en lastemulighed
for mindre skibe. I de følgende år
fungerede Skærbækværkets havn
som central oliehavn med fast
indchartring af flere små olietankere. Bygningen af et 5000 t tank-

skib til dette formål var

stærkt

inde i billedet.

Efter at dette havde fungeret tilfredsstillende i et par år stadfæstede bestyrelsen pr. 1 . luni 1972
det fælles brændselsindkøb som
værende en fast aktivitet. Kort tid
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Seks repræsentanter for el-samarbejdets »græsrødder«, forsyningsselskaberne, om formen for
dagligt samvirke:

ELSAM skal ikke være

kransekagens top,
men bundens serviceorgan
De dagtige ledere af forsyningsselskaberne i Skærbæk, Hjørring, Skive, Thisted, Århus, Odense og
Horsens om positive og negative sider ved ELSAM - som de opfatter samarbejdsorganets funktion til
hverdag.

Af lb Dalgaard
Det er forkert at tro, at ELSAM er
toppen på kransekagen i detjyskfynske el-samarbejde. Tværti mod

-

er

el-samarbejdets »sr€srØdder", forsyningsselskaberne, de
egentlige ejere. Og derfor er ELSAM at beiragte som et serviceorgan for bunden i kransekagen,
forsyningsselskaberne.
Denne opfattelse af ELSAM fremsættes af direktøren for Elforsyningen Nordvendsyssel, Per Thestrup, Hjørring, men den dækker i
det store og hele - men naturligvis med visse modifikationer den mening, fem andre daglige
ledere af jysk-fynske forsyningsselskaber også har - og som i
denne artikel er brugt til ai tage
pulsen på selskabernes tilfredshed med ELSAM's daglige virke.

I syd

sætter lederen

af

Elfor-

synings-Andelsselskabet Sønderjyllands Vestkyst, direktør J. Oksen, Skærbæk, straks ejerforhol-

det på plads med denne

be-

mærkning: - Vi er ikke en del af
ELSAM. Det er snarere omvendt.
Derfor holder vi også på, at forbrugerne står øverst i pyramiden.

- Spørgsmålet om forbindelserne til ELSAM er for os et komplekst begreb. Det er ubestrideligt, at ELSAM røgler den primære opgave, samarbejde, planlægning og koordinering, godt, men
det betyder ingenlunde, at jeg er
ukritisk overfor samarbejdsorganet. Det er os, der er tættest På
forbrugerne, og alt det, der kom42

Direklør J. Oksen, Skærbæk
- vi har forbindelsen med {orbrugerne.

mer dem ved, bør vi tage os af.
Det glemmer ELSAM til tider,
specielt i spørgsmålet om in{ormationsvirksomheden. Det er et
punkt, vi bør have et tættere samarbejde om. Jeg mener, at ELSAM skal bruge os, hvis der er
noget, man ønsker skal ud til forbrugerne. Forsyningsselskaberne
har nemlig et godt omdømme,
og det bør vi udnytte. I konsekvens heraf er jeg naturligvis
modstander af, at ELSAM f. eks.
udtaler sig om el-priserne. Vi ved
af erfaring, at forbrugerne misforstår den slags oplysninger
som værende priser, de skal betale. ELSAM har også blandet sig

i varmeplanlægningen, selvom
den i realiteten skal løses af kommunerne og forsyningsselskaberne i samarbejde. ELSAM bør
nøjes med det energi-atlas, dei'er
udarbejdet.
Bange for centraliseringstendenser
- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i el-kredse er
bange for, at ELSAM vokser sig
for stor, og at centraliseringstendenserne breder sig yderligere, fortsætter direklør Oksen. ELSAM bør overlade de decentrale
værker til kraftværkerne, som også bør forestå udbygningen af de
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1974

I tolket nget fremlægges lov om
anlæg af kernekraftværker

i

Danmark.

Den 4. november underskrives
aftale med NWK om 1ælles oPforelse al 600 MW kraftværksblok (EV3) på Enstedværket.

r
I§

Direktør Jacob AxelZøYlner, Skive

l':
il

misforståelser er sejlivede.

-

t'
?.
:-

i.,'

at ELSAM er en samarbejdsPartner, der teknisk udtører et godt
arbejde. Men da ELSAM hos nogle har fået et halvdårligt rY, vil
det gavne, at ELSAM udadtil holder en lidi lavere Profil, understreger Per ThestruP.
Det besluttes, at oliefyrede blokke skal bygges om til kulfYring.

Brug for viden om ELSAM

- Vi har ikke kontakt nok med

ELSAM til at blive vildt begejstret

1975

Skitseprojekt til kernekrafiværk
ved Gylling Næs skaber vold-

-

rakteriserer direktør Jacob Axel
Zøylner, Salling-Fjends og Ginding Herreders HøjsPændings-

som debat.
Første kulleverance fra Australi-

anlæg i Skive, den daglige forbin-

en.

delse mellem hans selskab og
ELSAM.

1976

spændingsnettet tages i brug.

Skagerrak-kablet tages i brug,
og ELSAMs jævnstrømsstation
Tjele indvies.

i

ELSAIV beslutter at gå med
forsogsarbeide med store vind-

i

moller.

1977
Bestyrelsen vedtager nYe ved-

bl.a

betYder, at

værkernes direktører ikke iaengere har stemmeret i bestyrelsen.

-

Men, tilføjer direktøren,

udfra mit synsPunkt er forbindelsen til{redsstillende. Den eneste

Automatisk system for stYring
og overvågning af 400 kV-høj-

tægter, som

eller det modsatte. Så enkelt ka-

direkte kontakt, vi har, er På informationsområdet. Og her har vi et
godt indtryk. lnformationsafdelin-

gen arbejder hurtigt og Posltivt,
og vi får hastigt det materiale, vi
har brug for i den ene eller anden
sammenhæng. Men ELSAM er til
tider i et dilemma, fordi samarbejdsorganet ofte angribes for at
sige for lidt. Men det er endnu en
gang ikke muligt at gøre alle tilfreds. Derfor mener ieg, at der er
brug for at sætte flere kræfter ind
på at fortælle, hvad ELSAM virke-

lig er. Så ville folk også i høiere
grad {orstå, hvordan oPlYsninger-

ne skal opfattes. Det er

44

altid

bedst, når folk forstår baggrunden for aktuelle udtalelser.

Jeg tror ikke, at der mangler
noget særligt i kommunikationen
mellem ELSAM og forsYningsselskaberne. I hvert fald har ELSAM gjort sig hæderlige anstrengelser lor aI gøre den bedre. Det
er der også behov for, fordi man
så ofte hører og læser gruoPvækkende ting. Overfor den slags
er der kun saglige oPlYsninger,
der hjælper.

-

Hvis nogen tøler, at ELSAM
blander sig for meget, må det

-

være kraftværkerne. Det vil i hvert
fald være det mest nærliggende, fordi de har den nære kontakt

med ELSAM. I bedømmelsen af
ELSAM skal man imidlertid ikke
glemme, at organet har fået tillagt flere og flere oPgaver. Jeg
tror heller ikke, at den o{fentlige
debat har haft nogen direkte betydning på f. eks. valgene til vort
repræsentantskab. Eftersom vi
imidlertid har et forsyningsområde, der ligger tæt På det sted,
hvor der er søgt efter et egnet
deponeringsted ti I atomaffald, var
der til vort rePræsentantskabsvalg opstillet en kandidat af kredse, der er imod kernekraft. Ved-

kommende ville dog nok have

været opstillet alligevel, og derfor

9V
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a,

Borgmester Willy Sørensen, EL-

SAMs dynamiske og håndlaste
formand {ra starten, trækker sig

tilbage. Han afloses af direktør
Thorvald Jensen, Vojens.

Direktør Kaj Armann, Århus
- ELSAM bør skabe ny ledelses-model.

Brug for bedre image

-

ELSAM er ikke så tæt på os, at

jeg opfatter organet som en del
af os selv, siger direktør Kai Armann, Århus kommunale Værker.
Vores indflydelse er desuden hel-

ELSAMs {ørste orienteringsmøde for værkernes repræsentantskaber holdes i Vejle.

ler ikke så stor, men det ser vi
gerne ændret. Vi har f. eks. tidligere talt for oprettelsen a{ et EL-

Der indføres nyt lastfordelingssystem mellem værkerne. Der

SAM-repræsentantskab med ind-

f ra ELSAMs kontrolrum køreplan for hver halve ttme

udregnes

flydelse i forhold til størrelsen.
Men det vandt ikke genklang.
stort omfang er det jo kommunerne, der garanterer for ELSAM's låneoptagning, og det i

dognet rundt.

a*u&

I

rsa

sig selv kunne egentlig nok virke
begrundende for repræsentantskabstanken.

l

iflåx§u§5fr§r,,=,

Afregning sker
pu lleprin

i fremtiden

efter

cippet.

- Disse bemærkninger til trods
mener jeg, at ELSAM har udtør1
et stort og dygtigt arbejde af betydning for hele el-sektoren. ELSAM har gjort forstandig brug af
stordriftens fordele, men har alligevel haft besvær ved udadtil at
virke som et demokratisk organ.

Linlealdelingen opftnder Sofus

en maskine. som vækker

n-

ternational opmærksomhed ved
at spu e Skagerrak-kablet ned

i

havbunden

pr. princip ikke, at en
kontakt kan blive for god, men
det skal dog siges, at ELSAM har
gjort sig megen umage med sagen. Jeg må dog hævde, at ELSAM har brug for at få forbed-

- Jeg synes

ret sit image. Det er et spørgsmå|,
Fortsættes
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der er gjort meget ved indtil nu,
men der er stadig lang vej. Jeg

mærker det i det daglige ved, at
det kan være svært at forklare

folkevalgte, hvad ELSAM er. Det
er et udtryk for, at organet kan
virke lidt uigennemsigtigt.
Jeg synes ikke, at ELSAM blander sig i mere end man skal, men
jeg synes på den anden side heller ikke, at ELSAM er god nok til

-

at sælge sig selv. Og der

er

ellers et enormt behov, eftersom
el-sektoren hos mange er et lukket Iand. Jeg mener ikke, denne
politik kan opretholdes. ELSAM
må efter min mening referere til
et folkevalgt organ, hvis man vil
undgå at blive mistænkt lor de
lukkede døres politik.

Er der en følelse af "big brother" mellem Deres forsynings-

-

selskab og ELSAM?

Nej, vi er selv et stort selskab
og har derfor hånd om mange
ting. Men for nogle af medarbejderne kan ELSAM godt opfattes
som noget fjerntliggende. Deraf
kommer automatisk en frYgt for,
at organet kan udvikle sig i bureaukratisk reining. Det er heldigvis ikke sket endnu, og med
hensyn til løsningen af selve oPgaven har arbejdet været udlørl
teknisk perfeki. Vi føler ikke, at
der er brug for endnu mere ind-

-
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Principielt mener jeg, at ELSAM
har sine begrænsninger igennem
sin målsætning, og derfor har jeg

-

ikke noget ønske om, at ELSAM
breder sig yderligere. ELSAM's
opgave er jo at koordinere produktionens drifi og udbygning, at
skaffe brændsel samt skabe økonomiske fordele ved udlandsforbindelserne. Det er formå|, der
skal dyrkes 100 procent. Men jeg
mener absolut ikke, at ELSAM
skal optræde som skibsreder eller konkurrent til det danske erhvervsliv.

a,

1978
Den 3. administrationsflø1 (3000
kvadratrneter) tages ibrug af
Kraftværksafdelingen e{ter 6 års
barakliv.

En af verdens stØrste kulterminaler blev taget i brug ved Ensted havn.

-

Direktør Knud Bredal, Horsens

-

resultater på verdens-niveau.

det, jeg vil kalde passiv kritik.
Når ELSAM er serviceorgan for
os, er det også os, der skal udstikke retningslinjerne. Når det er

iilfældet, skal man ikke vente til
bagefter med ai kritisere.
Fra Lindøværftet leveres to 7500

t pramme "Willy" o9 »trhorvald«
ti| ELSAM.

Prammene bruges
kul fra terminalen

til at fragte

i

Ensted til

Fynsværket og Skærbækværket.

Sammen med ELKRAFT og Aal-

borg Portland Cementfabrikker
stifter ELSAM l/S DANASKE,
som skal udvikle brugen af flyveaske indenfor byggeri og vejanlæ9.

For krævende at vente

-

I det store og hele er kommunikationen god nok. For nogle år
siden blev det fastlagt i vedtægterne, at der skal holdes to årlige
orienteringsmøder, fortsætter direklør Bredal. Ud fra en vurdering af holdningen passiv/aktiv
mener jeg, at den, der vil sidde
og vente på informationer fra ELSAM, er for krævende. Man kan
jo også selv henvende sig for at
få noget at vide. Bortset fra, at det
vil give ELSAM en langt bedre
styringsmulighed end i dag.

Jeg må nok indrømme, at der
kan være en følelse af "big brother" mellem ELSAM og os. Men
det skyldes nok, at ELSAM's syn
på tingene let bliver mere storslået end vort. På grund af graden i dette syn kan der let blive
mindreværdskomplekser hos folkene i forsyningsselskaberne og vi vil let komme til at handle
derefter. Big brother-følelsen opstår jo kun hos den, der føler sig
lille iforhold til andre.

-

Fortsættes

4B

Mit syn, konkluderer Knud Bre-

dal, på vort samarbejde er, at
både ELSAM, distributions- og
produktionsleddet er en treenighed: Lldadtil skal vi optræde i
og indadtil som parter,
der kan lave en fordeling af vore
opgaver, så slutresultatet bliver
det optimale.
enighed

-

6V

-do ]e rene6do elstrtoulol slarl
-elsrurt-urDreue +e uo lo lop lol
'rellundsuÅs als>iaApn ]e poul
aOrpreel oXXr Je rA uoy\ ']apue
]e6ou puæruspequro our.lr ']o
rouour auro)ræAl= 'uuo le6ou e0
-!s ]e ll]

rell ellr

6ef re tog

-:Nd
;ue6

-uruDrls ienrlq leOeul ro^H -.'dr-J

'reutolrOteua olpue
io] pue roq lsIæA oJrØ]s Atlelol
uo potu euOet ]e Istlstleai Jo+lep
ro ]aC'ure1sÅssuotlnqtJlstp lporq

-pn 6o ]Ar])iallo leOeLl lo opol

-alle req rn 6o 'elaptoi Je ruou le

ua6 'LurolrDreue 6r;epuenue

1eb

-or.u uo .ro ]olrcul)o;3 'ueOurulæs
-ueuuessDnrqroi 6o lapunlues
1 6ur1>1rnpn e1sr6olou>1el uap

- :A-1 uolsod-Wvsl1

reLl nC

loc -:fNdl uoslotN nod

seplÅ>1s

elop loiJo^H
'e6eq1r1 rp6 relle rereuOels raut
-ro;r6reue orpue sueu 'e6r1s ;rn
leOnrqrol;e ]e ']unæu e6ue6 eie;i

rb]aua

p

qØ>l

a

ueJloulo) o
o

oslopol sou.ro).ræ^lf

6nrqtol

-lo sllol p

o

6uuÅ19

o

JOSOU0OId
,OS

-ouoord uo +e uaoutlltlsdo I los
-soraJUr oir.Ilalseq a^eq uel u_tos
'ouJoIJæAlo 'slo'l oIIt 'uosloJØo
-le o$ærl lels Jap 'so lo ]oc 'uop

lrl uroJl loputl tA ]e 'lo] lole^sue
euole Jeq ]ouoJstutu I tA 60 '6rp
-uoApØu lo asouOold >1sr1sr;eet
u3 'rDleue 1e le6ntqto; r ueOull
-I!^pn ro1tesou6otd e6r16u e1;l1s

:u.to uos
-lorN Inod JolsrutLrJt6Jouo

porJ..r Ieussunæltqnl
ueq rPLl uolsod-y\vslf

uoslapuv Jod lstleu/no[';aqcassald ;y

uesppq !lelleJ)|ouep alr^ls

!^ Pl,U toyap

1llul 6F lplelPd

req eurelræAl=l :rels!u! ull

planslovgivningen. ltølge den
kan man Politisk beslutte, hvor-

E-P: - Er ministeriets apparat
godt nok til alene at træffe be-

dan {olk i bestemte områder skal
fyre. Vi kan jo ikke anlægge rationelle rørlørle oPvarmnings-

slutning?

gennem

25

a,

PN;

-

E-P:
Det besluttes, at de 7 interessenter, skal henlægge og afskrive i fællesskab På Produktionsanlæ9. Alle nye Produktions-

anlæg finansieres herefter

i

fællesskab gennem ELSAM.

1979
1. etape af den nYe driftscentral

tages

i brug. Den rummer bl.a.

kontrolrum og edb-afdeling.
Elsam anskaffer nY edb-maskine: RC 8000.

"Sofie"

-

en videreudvikling af

nedgravningsmaskinen "Sofus"
arbejder for det engelske Postvæsen iden Engelske Kanal.

I forbindelse med undersøgelser af salthorste til Placering af
kernekraftaffald, indledes dYbdeboringer ved Linde.

Ja, det er godt nok.

-

muligheder som naturgas og
kraft/varme, hvis folk ikke slutter
sig til systemerne. Sådanne krav

Er der ikke en modsæt-

ning mellem EnergiPlan B1's

om tilslutning kan måske for den
enkelte betyde en øjeblikkelig
ekstraudgifi, men for samfundet
vil det være billigst.

mål: Billigst mulig energi, og regeringens støtte til kostbare solanlæg, samtidig med at der oPkræves afgifter På billig kulProduceret elektricitet?

Jeg vil i øvrigt Pege På, at vinterens debat om kraft/varme og
naturgas har været helt tåbelig.
Vi skal jo have begge dele og
mest kraft/varme. Men tidshorisonten syntes helt glemt. Det tager kortere tid at få et naturgassystem sat i gang end at bYgge
nye kraft/varmeværker. OPvarmningsbesparelsen bliver altså
hurtigere mærkbar ved naturgas
end ved kraft/varme.

PN: - Nu skal man ikke blande
tingene urimeligt sammen. Det
er vigtigt at udvikle den vedvarende energi, og de få Penge vi
yder i støtte til deite formål kan
ikke sammenlignes med elenergiafgiften, som bl.a. har til formål
at begrænse folks energiforbrug.
Det er vigtigt at fastholde Proportionerne i energidebatten.

Selv om elselskaberne siger noget andet, har folk med elvarme
ikke fået større stigning i energiafgifterne end folk med olieoPvarmning. Men hvis vi ikke havde lagt afgift På den kulbaserede elopvarmning, ville vi have
fåei en utilsigtet stigning i elforbruget. Og - der spares mange
penge, hver gang vi kan sliPPe
for at bygge 100 MW. Af den
grund kan det måske snart blive
nødvendigt at sætte elafgiften
endnu mere oP.

Rationering

E-P: - Hvad tror du forbrugerne
vil sige til at blive underlagt bestemte krav om oPvarmnings-

form?

Sådan kan der stYres'

E-P: - Hvorlor skal folks elforbrug styres?
PN:

-

Som allerede nævnt koster

100 MW-effekt mange Penge'
det hele taget står vi overfor
enorme investeringer i energi-

I

4OO kV-iorbindelse etableres
over grænsen til TYskland.

E-P:

Kerteminde.

re?
Fortsættes
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forsyningen. Derfor er en samlet
prroritering nødvendig På grund
at knapheden På ressourcer'
Denne stYring af investeringer er
en politisk handling - og det er
alene os folkevalgte, som skal
beslutte hvordan'

Der opstår debat om havne- og
kraftværksProjekt ved Bisinge,

-

Men hvo-1'dan kan du stY-

- Vi har energiafgifterne'
Men så er der jo hele varme-

PN:

- mest retfærdig.

PN; - Nogle vil Protestere På
samme måde som nogle Protesterede, da kommunerne i sin
tid lavede fælles vandforsYning
og kloakering. Der er altid nogen, der kan lave en bedre PIan
for sig selv. Men vi må først og
fremmest se På fællesskabets
situation og det sociale element'
Jeg må i den forbindelse føje til,
at styring af elforbruget sikkert
vil være mere social retfærdig
ved hjælp af en rationeringsordning end ved elafgifter.
Energipoliti?

-

Nei tak.

E-P: - Hvordan vil du kontrollere
et evt. forbud mod eloPvarmning

i bestemte områder?

- Jeg foreslår ikke oPrettelet sPecieli energiPolitiaf
se
PN;

korps. Altså intet "Posekiggeri"
eller "dyneløftning". Det må være målet at skabe sådanne Prisforhold eller rationeringsordninger, at det bliver logisk for folk at
bruge den oPvarmningsform, vi

t9
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E-P: - Hvad mener du om ELSAMs udbygningsplaner?

ind for kernekraft. Men
kraftværkerne,

de ville

ikke
kun

brænde billig olie af.......

gennem 25 a,
1980
Kantinebygning tages i brug.

- De ser fornuftige ud. Jeg
har gerne taget byrden i den offentlige debat ved at argumentere for nye kulhavne og nye kulkraftværker. Det har været urimeligt, at især ELSAM i nogle år
har været presset til at skulle
forsvare kuludbygningsplanen i
den offenilige debat. Elværkerne
- og dermed ELSAM skal lave
planerne for, hvordan morgendagens problemer kan løses. Så
er det os politikere, der skal tage det politiske slagsmå|.
PN:

E-P:

-

Der har været røre om

ELSAMS kulkøb i Sydafrika?
Det nye kontrolrum tages i brug.
F

ytring a' styrrng og overvåg-

ning af el-systemet fra det gamle

til det nye kontrolrum sker hurtigt og uden komplikationer.

PN; - Rollerne skal fordeles rigtigt. Så længe ELSAM gør, hvad
det kan for at efterleve opfordringen fra regeringen om at finde andre markeder, så er det
oK.

E-P: - lndustrien - og dermed
elværkerne startede da i 1958
DANATOM med henblik på udnytte se af kernekraft?
I

PN:

-

Det forandrer ikke billedet

af elværkernes passivitet.

Men

kernekraft er et politisk problem.
Befolkningen præges af irrationelle følelser i debatten: Tvivl og
angst. Viden plejer i en debat at
være magt, men i kernekraftdiskussionen er uvidenhed ikke
så magtesløs endda.

Det må vi tage hensyn til, og
hvis vi ikke kan formulere bygning af kernekraftværker på en
rimelig måde, så skal vi lade
være. For det samfund, vi lever i,
skal være værd at leve i.

-

E-P:

Forstår du folks angst for

kernekraft?

Hele vores kulhandel drøftes
øvrigt nu løbende i ministeriets
kulforsyningsudvalg. Her sigter
vi mod en spredning af kulkøbene. Jeg synes, det er en stor fordel, at staten har engageret sig.
Vores alt for store afhængighed
af Polen er jo f.eks. a'lene et resultat af elværkernes egen indi

t-::* :I,

købspolitik.

kul fra Colombia

i

perioden
1986 - 2000 underskrives. Kontrakten betyder, at arbejdet med
at etablere en helt ny kulmine

udskibningshavn til i alt 3
milliarder dollars sættes i gang i
den sydamerikanske stat.

og

E-P: - Elværkernes affaldsrapport er på trapperne. Hvad med
den?

Kontrakt om levering af 28 mill.

t

- Egentlig ikke, men jeg forstår argumentationen om, at der
skal være en løsning på affaldsproblemet, inden vi går i gang.
Sikkerhedssystemet skal også
være i orden.
PN:

- ELSAM har da i mange år
købt kul i Australien, Canada,
USA, Sydafrika, og der er indgåei verdens hidtil største kon-

E-P:

trakt med Colombia om 28 mill
tons over 14 år.
Er det ikke udtryk for spredning
af købene?

- Jeg vil blot fastholde, at de
sjællandske kraftværker gjorde
sig afhængige af Polen, og det
er ikke bedre, ai ELSAM er blePN:

- Den vil blive vurderet omhyggeligt. Spørgsmålet er først
og fremmest, om ambitionsniveauet bliver nået - og hvad
bliver prisen i det hele taget på
et evt. affaldsanlæg. På det omPN:

er der mange negative
overraskelser i udlandet. At
faldsproblemet kan løses med
aftaler i udlandet, men det skal
være gode, klare aftaler, hvor
råde

modparten ikke har mulighed for
at springe fra i sidste øjeblik.

vet afhængig af Sydafrika.

To kulskibe på hver 132.000 t
bestilles ved Lindøværftet. Skibene vil koste 600-700 mill. kr.
og skal leveres i 1983.
Fortsættes

Kernekraft???
Kernekraft er der ingen
interesse for?

E-P:

-

- I tresserne gik en gruppe
progressive partier i folketinget

PN:

E-P: - Tror du, vi får kernekraft
herhjemme?
PN;

-

Det afviser jeg at svare på.
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Tre uden sympati for ELSAM:
- Jeres monopol må brydes
Journalist Stig Petersen har fundet i dag. De kører centralisetalt med repræsentanter for ringspolitik, de fører vækstpolitik,
tre energigrupper, som alle altså helt anderledes end det,
man egentlig ønsker: En bremsen
er modstandere af ELSAM:
op, en decentralisering af beslut-

o

kunne forsyne det behov, der er,
og så er vi sådan set fløjtende li-

geglade med, om behovet stiger
med fem, syv eller ti procent om
året. Vi skal sørge for, at der er en
reservekapacitet til stede, så der
altid er forsyning."

Susan Jessien, medfor- ninger, mener Birte Knudsen. Og
fatter til rapport om alter- fortsætter:- Det er godt med nogle dygtige teknikere men det er Stig Petersen: Hvem er det, der
rlativ energiforsyning farligt,
når de har magten alene siår bag den holdning, der bryder
Arhus.
og det har de i ELSAM. De be- med
traditionelle tankegange instemmer
det hele og kører den
o Niels Teglskov, medfor- her marionetbestyrelse
denfor energiplanlægningen?
foran sig.
fatter til modrapport om
Men den har ikke en pind at skul- Birte Knudsen; - Det er noget, der
Varmeplan Århus.
le ha'sagt.
bryder rundt omkring i hele befolkningen.
Dels er der noget
O Birte Knudsen, aktiv Niels Teglskov: -Yi er i en enorm
der kommer fra de
overordnet,
komiteen mod Risinge- brydningstid. Det er helt nye sig- politiske pariiers
programmer, det
i

i

værket.

Sålænge, det går godt, er der
ingen, der gør oprør mod den
tradition, der er i ELSAM for blot
at fremlægge tingene uden diskussion. Men nu kører det bare
ikke så godt mere, fordi ELSAM
\ører en anden politik end den,
der burde være gældende i sam-

-

naler, når regeringen og energiministeriet som udgangspunkt for
energipolitik og energiplanlægning går frem efter sparebestræbelser og behovsanalyser. Det er
noget helt nyt i forhold til traditionel energiplanlægning, hvor man
har sagt: "Vi skal til et hvilket som
helst tidspunkt sørge for, at der er
rigelig med forsyning, vi skal bare

betyder ikke altid så forfærdelig
meget, dels er der {olk rundt omkring, der på trods af at de bliver
modarbejdet, selv arbejder med
solfangere og biogasanlæg og
sådan noget. Det er virkelig noget, der har givet genklang alle
vegne. Og det på trods af, at vindmølleejere f.eks. i første omgang
blev modarbejdet af Danske Elværkers Forening ved, at folk
praktisk talt ikke fik penge for den
el, de leverede retur.
Niels Teglskov: - Jeg mener nok
også, brydningerne er i gang i
ELSAM. Det kan man se ud af de
forsøg, de sætter i gang med de

små decentrale

kraftvarmevær-

ker. For seks-syv år siden afviste
ELSAMs teknikere det fuldstændigt som galamatias. I dag er der
alligevel sket så meget, at man

i gang med de små 5-10
MegaWatt kraftvarmeværker. Men

går

Birte
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Knudsen: Teknikere i ELSAM bestemmer det hele.

det, der er problemet, er, at der
ikke er plads til både de små decentrale kraft/ varmeværker og de
store mastodontværker som Studstrup. Samtidig med at ELSAM
kommer frem med planer om de
små decentrale værker, kører de
videre med udbygning af de store
kraftværker i Åtborg og Esbjerg.
Og samtidig med at man har en
50o/o overkapacitet og elforbruget
sidste år kun steg med 0,4%!

99

lrl Pls le>is llol op 'ropols uo6ur
ia rap 6o - 61en o$)qul tosyoq
'ueuueOr uelen a;eq ]ap la uep
-pg '61en a])lolrpur uleuueO 16;en
)llol un) rA rer.1 rag 'ropeno 611
-reASUe ren ues;arÅ1seq 6o '16gen
ues;erfiseq ro^q '17\VSlf
^alq
r qe)slueluosærder lo apneLl o.teq
's)lo'l ueur slAH - :uospnuy oJ.ilg
'lor]
-uo1 61;e11ol arou-r 'slo'l peur sop
-oUopuP oJæA ouun>l 1ep 'ret 1 re;
-lrlsarol uepJoAH - :ueste4e4 649
'uorle;luocuo46eu rep
uop JoI opuo)r€elsrol le6eu '6uru
-6Åqdo 6r1e66Åqn teOeu ua .re
]aC 'pd erøq 6o apprs oJeq r^ Iels
n§'»]oQE),ls1ue1uesærder r so'ra6
-urulnlsaq a;Oou a6e1 rA le)is roll
'reASUe lll Pls I le)s roll 'urojl lop
e06æ1 | le)s roll« :e6rs ue1 1;o1
pg '6ur.r1uro ipunr 6;en ellerrp
oræA opjnq .roc 's)o'l 'qelslup]
-uesærder ]a r aJæA e;1n>1s of ;ep
tuos 'lorluo)l 61;e1;ot lo] r.rJol uap
-uE rollo uo o^el 1e ro1 peqOr;nu
ro rop ronq 'ropols ue6ur re re6 »'so a))! 6llepues
'tep Oolpan Jap 'oJpue op olle
ren lop '6rur e11r .rEA Joe« :e6rs 6o
uelq eururol r€esr ronq ue>l ep 6o

'roqeysloslo-suorpnpord nÅs op
Erl rapprs ap 'es;arftsoq opuon
-æ^s ]ul uo ropprs re6 '6uru6Åqdo

'uorlrsod

suop r ;te1 rols le6euu 'le6aur ue
ro ]op 6o 'y1Vstf r qe)slueluos
-ærdar le6ou a1lr .ro .raC 'ioqeys
-1ue1uesærder souroqelsloslo
lslar ranrlq eX)r ]ols ;ptusOrøds
ilorsra^orluol ]e uepps 1e '16r;eLu
-un ]loi.l Pp Jo ]ac 'lræ^ ]op oqøl
1rn aure6 ep 1e '6urulnlsoq:Ø]Ior
-rp Do-ses;erftseq uo un)i Jo loC
'?pl poO uo ren ]op LUo 'ouroqe)s
-lueluesærdor r opn repels ue6
-ou 16rnds reLl rop 'loponoLlrano
I

ua0ur ro roC 'layræAgerltlrole
lroplorg lE leqøi r pur peu pO
le uro ]oISUø 's)o'l peLU ouollol

-f\VSl=

rarnluror+ lene6r;;e

ua17\

-

'or.lt

-uetqreq reLue;qordr6rouo so.ro^
]sØl pt l6runLl pu€eups r^ ouunl
ES '»irouuo^ 'paur epleqre 1e>1s
| 'iop lo ]oc« :o6rs le lrl Luop PI ou
-un>i ueur srAq 'ouroneOdo eure>1
-lu)ol-t/\Vsl3 enrO eprnq brpuebe
Jop 'Ilol op PI ouunl ueur sr^H
'1ep r Ouup.rolpn uo 1es 6o lap pd
esrpedsle 1e6ou ler1o apneq ps
-llv '6ep r 16ue1 leOeu ]opu r^ Je^
ps 'el']sJol.lles r Ouruner6 6o re1
-læA o.rols ep pd rerlo op penq 'te
rep;r>lrOreue opuorenpon r oISJol
gd ;ep>1ørq uo ]orlo op^eq er
-eq T/\v§lf s!^H - :uospnuy ouq
1e

'6;en

]oc

>1sr1r1od

]uor ]o ia

- '»ropls orpue er;1e6ou erøq

lrA rA« :J6es

epursueoou 6uple req

sy\Vsl= oroprn^ro^o a))r le)s uey\ -:no1s16e1s1et5

snqrv r gepprÅq 69 'y1yg13 erl
6r1e61øin1es lop rpi op uot-u 'ilell

lplt/!

e.r]

ps uroY ]ac snqrv lll ]oI

-rændnrlspnls e:l eulle^ pau

]>jat

-o;d 1e oiæA Je ;r11e;e;nber FS ]ap
AOlq o.lauos'auropPrt!o-suos.]oH
6o Oroqrepuels 'snqrv

;11sæuOut1

-1Åg er1 ot!re^/Uer) peLu llatord
ailll le LUos /\vsl: erl loLUuro)

6rlapuudo ra uoC 'snLlrV ue;deu-t
-re1 paru lap6erol ra lap 'uepps
gs6o of ro ]aC - .'ualssaf uPsns
']opelreuroulren pd
Ors epees ]e pon 's)o'I 'oprs uop
-ue uop pd rano pB ps 6o 'uouotie
-nlls le lltseq e6e] ]e 111 eO;pnquÅ|
oprs uapue uep pd Ja orollule]
sy\Vsll ue6; '6ue6ua ]oræ^ req
op r.ros 'aprlos ?s all! re ep 'pd
]apls req ueu 're11rd oC roppØlrol
pd solo1 uo eppur ue pd ]ap lo
ps 'uopeqopr6reue alaLl I pe^ Jo
ueuu '[ane;;r1s uop ]e punrO p6 'uo
-rlsod s17\VSl: oroprnnreno o)j>lr
le)is ueu uoy\ - :ao4q6e1 qa11t1
'olo09-09 pd lelrcede>1rano

uo rol€erl UerXLUole lll 0ue6reno
]e 'lop joppoq 9LPJr- ]elou slor.rois
-ruruslopueq I ]e 'lll olr€eu e66æ1
'eu6en
16t.tnø r o[ ueu ue) ps 69
e;;e 6o rep 6o roq ra)ræ^ e66Åq
leIS ap '1ene0r11e ep re6ts ps 'lol
-rcedelreno %09 lell op uronlas
';odouoiu of req e6 'uesud pd et
-eq ]ap re60æ1 op rol 'allt lop ou
-ro)ræAlo rolØl-laq ps 'do osu-lorq
ue1 6o pur ruos 'Arlsnlonqro elen
-r:d 1ep ;r1 6uru1æspoLu 1 'ue16eut
eploq 6o - ef - :uospnu» oJlg
'LUap

+e pn 1e6ou

pI 60 - I let pl uel ueu 'do repe>1
-Jeur op olues ]e uo ;ptus6røds
]o ]op ro tAVSll )oÅ-'aø[ ]e uos
-Ud pl )ou op le)s pS ']apolrelu
req op lllpu! ']6!ll!q uoure^ op rel
-Øl ps 66 'le6eLu ps e)Xl repÅ1eq
lap rol - uesud;e pd reno )læAoil
-re^nler) ]op lr] ouJogrOpn e;;e re6
op rprol 'ep Jo ]oC 'dorep
seDrnleu p1 1e pue XræAot!.ten
-0æ1 ps

-Ale)>11e e66Åq 1e ere6rllrq ro ]op
'reDrs e6 'rø6urs;ep rronel op 'lop
psOo re loc 'Ja>lræA ep ep re0
-6Åq ropep 6o - lepe4eurauren
orqoro Je r oporossorolur ro ep
rpro] 'ep ro ]oC 'nrsser6ord enr;q
lE pa^ ra /\VSlf 6o 'y1yg13 r re6

-urupfiq ro1s lop rprol 'ro ]op ]e

'pour suosro;1 6o rø6urs;ag euÅs
-rol le)is rop 'ro)ræAeure^/uer) ol
-erluocap ]ple)PS -urs op orellrol
:ualssar uesns

all! ue) nc -

-

Og man skal starte lokalt. Og
det kan man gøre, for man har

forsyningsselskaberne. Man kunne prØve at give noget af magten
tilbage til dem, i stedet for hele tiden nu at sige: "Det her er også
ELSAMS opsave«.

Stig Petersen: - Hvad gør du
egentlig selv i det system? Føler
du, at det har nogen værdi for dig
at være med?

Birte Knudsen- Hvis man ikke
bliver ved med at råbe op, så er
man gidsel. Jeg vil ikke være
med til at sige: "Jeg ejer ELSAM", og hvis det fortsat fungerer, som del gør nu, så kommer
jeg aldrig til at sige "vi« om ELSAM. Hvis jeg vil være med i ELSAM-systemet, så må jeg i hvert
fald stride for at få lavet det om.

Susan Jessien: - Det er græsrødderne, der skal presse en anden
energipolitik igennem.

Niels Teglskov: - Men der er vel
også forhold, der gør det vanskeligt at trænge igennem til ELSAM,
nemlig at man ikke er særlig interesseret i at komme ud at diskute-

re med de forskellige grupper,

ansvar. Der er ingen steder, hvor
de kan blive smidt af. De sidder
der i 24-25 år f.eks. Man får jo på
den måde sorteret alle mindretal
fra, selvom de er på 49%.

- Og der er jo vidt
forskellige valgregler til repræseniantskaberne i forsyningsselskaberne. Nogle steder er det
alle, der køber el, der kan stemSusan Jessien:

me. Andre steder er det kun dem,
der ejer en ejendom. Det vil sige:
I socialt boligbyggeri er der kun
een stemme.

Birte Knudsen: -Der er aldrig nogen steder, alle kan stemme. Der

er ingen steder, kvinder kan

stemme, med mindre de kan få
deres mands kort, eller de ejer en
ejendom. Altså almindelige gifte
koner i min alder, de har normalt
ingen stemmeret.

Niels Teglskov: Jeg

mener

egentlig, det er en lidt firkantet di-

skussion om demokratiet

i

EL-

SAM, og hvordan man kan ændre
systemet indefra. Det er ikke der,
man skal sætte skytset ind. Det er
simpelthen en kamp, som kan ta-

ge så utrolig lang tid, hvis

man

skal demokratisere ELSAM indefra. Det, man virkelig må efterlyse,
er en overordnet energipolitik. Før
56

man får ELSAM og DONGs orga-

nisatoriske magt nedbrudt, tør
kan det ikke lade sig gøre at lave
en ordentlig energiplanlægning.
Den må tage udgangspunkt på
det kommunale eller lokale plan,
hvor man må undersøge helt ned
i de enkelte lokalsamfund, hvilke
muligheder, vi har for besparelser, og hvilke muligheder vi har
for forsyning fra f.eks. indusirivirksomheder, skraldproduktion o.s.v.
og hvordan, vi så kan bygge forsyningen op.

- Ja, det kræver
en enorm kamp med udspring i
græsrødderne. Det er græsrødderne, der skal presse en anden

Susan Jessien:

energipolitik igennem, der er ikke
andre til det.

Birte Knudsen; - Men jeg synes
ikke, man skal sige "ELSAM, det
er alligevel så håbløst udemokratisk, så der ikke er noget al gøre
ved det". Man skal også tage den
interne strid ved at sige: "l må ikke stå frem og sige, I er forbrugerejet og forbrugersiyret, for det
er I ikke". Man skal vise, det ikke
er rigtigt, og hvis de skal kalde sig
forbrugerstyret, forbrugerejet, så
skal de lave nogle ændringer, og
så skal de høre, hvad folk har at
sige rundt omkring.

der arbejder rundt omkring. Vi op-

levede en polemik omkring Glatved-høringen, hvor det var utrolig
svært af få ELSAMS folk til at
komme, men der er vel ingen tvivl
om, at ELSAM -vel også på baggrund af Risinge-høringen - er
bange for at komme ud. Man vil
godt komme ud at informere, men
ikke diskutere.

Birte Knudsen: - Man vil godt
komme og fortælle folk, hvad de
skal mene, og fortælle hvordan
planerne er, men man vil ikke diskutere. Det er da i orden, hvis
teknikerne ikke vil diskutere deres
planer, men så må de have nogle
politikere til at diskutere disse
ting. Så vi kan få den politiske di-

skussion. Det er vel heller ikke
rigtigt af os at forlange diskussion
af teknikerne, det er sådan set de
folkevalgte, der skulle komme ud
at diskutere.
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ter for de syv jysk-fynske kraftværkers samarbejde.

sennem

25 a,

Den tredie kulpram på 7500

t

afleveres fra Lindøværftet. Den
får navnet.Erik L".

Hvis nogen tolker indflydelsen
som dominerende, må det bero
på en manglende erkendelse af,
at det teknisk meget kompetente
niveau, som ELSAM arbejder
på, selvfølgelig må give indflydelse, når der skal træffes tekniske beslutninger.

Udviklingen de senere år har
vist, at elforsyningen ikke længere alene er tekniske løsninger. Det er i høj grad også blevet et spørgsmål om politik og
om at tale et sprog, som også
centraladministrationen kan forstå.

"Sofie" nedgraver det nye højspændingskabel mellem Sverge og Bornholm.

ELSAMs omsætning

i

lubilæ-

Lmsaret var ca. 3 mia kr.

Der er ansat 31 9, heraf 1 20
ingeniører og andre højere uddannede.

ELSAN/ lormidlede salget af

Denne tendens, der præger
energiforsyningen over hele verden, er en udfordring til teknikerne, og jeg har oplevet en udvikling i retning af, at også ELSAM
er indstillet på at være lige så
nøjeregnende med det formelle
administrative og politiske i opgaverne, som man hidtil har været med det tekniske.

12.7 IWh energi

Nyt afregningssysiem for effekt
og energi vedtages.

Det nye system betyder, at

al

produktion stilles til rådighed for
fællesskabet i en pulje

1981

Kontrakt underskrives

med
Arhus Havn om anlæg af kulter-

minal I Arhus Østhavn. Det er
en Iorudsætning, at private ku1-

forhandlere overtager halvdelen
af den garanterede omsætning
på 1 4 millt
ELSAM fylder 25 år.

Netop ELSAM's ambition om de
teknisk set bedste løsninger har
i tidens løb ført ELSAM i konflikt
med omgivelserne. De store
avisoverskrifter har været fundet
frem, og ELSAM er blevt skældt
ud for mange ting.

Denne udvikling, der i meget høj

grad er kanaliseret gennem

Danske Elværkers Forening,
skyldes bl.a. også ELSAM's indsats. Det viser sig ved, at fx ved
forhandlinger med statslige
myndigheder er der altid en repræsentant for ELSAM med
blandt forhandlerne fra Danske
Elværkers Forening.

Det er ingen overdrivelse at sige, at de statslige energimyndigheder øser aI ELSAM's viden. Det gælder såvel energiministeriet som energistyrelsen,
der af naturlige grunde startede
med et beskedens kendskab til
de faktiske forhold. Jeg kan som
eksempel nævne markedet for
kul og olie, som ELSAM's internationalt anerkendte status er
kommet de hjemlige energimyndigheder til gode.
Det kan være svært al tå øie på
princi piel e uoverensstem melser
I

mellem producenterne og disiributionsselskaberne. Det hele
drejer sig om at betjene samfundet med den nødvendige energi.
Men mellem de to parter kan der
godt være naturlige interessef orskelle.
De kommer til udtryk i udvalgsi Danske Elværkers
Forening. lkke ved konfrontation, men ved saglige drøftelser
over bordet, hvor det er argumenternes vægt og hensynet til
helheden, der tæller.

arbejdet
Uanset hvor ubehageligt det kan
føles for de medarbejdere, der
har stræbt efter den bedst mulige løsning, så tror jeg, vi må
lære at leve med, at energiforsyning er blevet en politisk disciplin med alt, hvad det medfører.

Endelig tror jeg også, at noget af

presse-mobningen aI ELSAM
har at gøre med Janteloven. Du
skal ikke tro, du er noget....

Som helhed finder jeg, at den
danske elforsyning meget hurtigt har forstået at omstille sig til
de nye vilkår. Der er sket en hur-

tig udvikling i retning af tilpasning til og samarbejde med et
system, hvor der sker en policb

tisk håndtering af elforsyningens
vilkår.

Disse betragtninger i anledning
at 25 års jubilæet skal slutte
med en konstatering af, at elforbrugerne i Jylland-Fyn-området
har meget at takke ELSAM for.
En sikker, velfungerende elforsyning er en naturlig ting for alle
i dag. Det er det bedste bevis
på, hvor godt ELSAM har gjort
det!
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Risø: Mange års

givtigt sarnarbeide
Af adm. direktør Niels W. Holm.
ELSAM og Risø

Mens samarbejdet mellem

el-

værkerne og atomenergikommissionen daterer sig tilbage til kom-

missionens oprettelse i 1955, er
samarbejdsrelationer
mellem ELSAM og Risø stort set
af nyere dato.

de faglige

Atomenergikommissionen blev
oprettet på et tidspunkt, hvor offentligheden var stærkt engageret i energispørgsmå|. Energipriserne var hø1e - relativt næsten

som idag - og man forudså
energimangel. Det var, før de

meget store oliefund i Mellemøsten blev udnyttet, specielt
Saudi Arabien. Politisk var der
dengang stærk interesse for den
fredelige udnyttelse af atomkraft,
men el-værkerne var tøvende.
Man kunne fortsat skaffe billige
kul og billig olie, og man ønskede ikke, at danske forbrugere
skulle være prØveklud for en ny
og uprøvet teknologi. Nogle i elværkskredsen så nok også
oprettelsen af AEK og Risø som
et skridt ad bagdøren imod nationalisering, med andre ord noget man måtte stille sig tøvende
over for. Det gjaldt dog langt fra
alle. Lad mig fremhæve en person - {ra ELSAM-siden - direktør
Jens Møller fra Vestkraft, som
mange år som atomenergikommissionens næstformand gjorde
en fremragende indsats for at få
et frugtbart samarbejde etableret
i

i

mellem el-værker og AEK.
Forsøgsanlæg Risø blev startet
1957 og fik en meget bred programmæssig opbygning. Opgaver med henblik på indførelse af
atomkraft i Danmark var hovedhjørnestenen, men samtidigt blev
i

der igangsat forskning på

en

lang række felter, hvor nuklear
teknik var væ,rktøjet snarere end
60

målet. lnstrumentering, materialeforskning og meteorologi er
eksempler herpå, og dei var vel
denne bredde i videnopbygning,
der i starten af 7Oerne gav baggrund for et med tiden omfattende fagligt samarbejde mellem elværkerne og Risø.

I 1971 henvendte ELSAM sig til
Risø om bistand til pladsunder-

søgelser, hvilket tørte lil opstilling af meteorologiske målestationer, indsamling af meteorologiske spredningsdata, videreudvikling af regnemodeller for

spredning i

atmosfæren,
dosisberegninger, undersøgelse

af

befolkningsfordelinger og

-prognoser for hele landet, m.m.
Senere fortsattes med mere detaljerede undersøgelser på Gylling Næs og Glatved samt på
sjællandske pladser. I 1973-74
blev Risø inddraget i el-værkernes undersøgelse af den canadiske CANDU reaktor og fik således mulighed for at bidrage til en
vurdering af sikkerhedsforhold
for en bestemt type reaktoranlæ9. Et samarbejde med Vestkraft om pålidelighed at tødevandssystemer var blandt de tidlige eksempler på industriel risikoanalyse, som nu er en betydelig kontraktaktivitet for Risø.
Således har Risø i de senere år
lavet pålidelighedsundersøgelser
på kemiske virksomheder, oliepl atforme og natu rgassystemer.

Samarbejdet med el-vaerkerne
om en udredning vedrørende
brug af el-varme har været væsentlig for opbygning af viden
Risøs Energisystemanalysegruppe, som yder teknisk bistand til
energiplanlægningen i Danmark
og udlører kontraktarbejde for
i

EF. El-værkernes affaldsu ndersø-

gelser har medvirket til at give
Risø kvalifikationer til hjemtagel-

N. W. Holm

se af

EF-forskningskontrakter

vedrørende bl.a. bevægelse af
radioaktive stoffer i undergrunden. Risø er også inddraget i elværkernes vindkraftprojekt og
har ved dette arbejde vundet erfaringer, som er nyttige |or Prøvestationen for Små Vindmøller
på Risø.
Det fremgår af ovenstående eksempler, at samarbejdet med elværkerne, herunder ikke mindst
ELSAM, har været vidt spændende i faglig henseende og overordentlig givtigt for Risøs bestræbelser på at gøre forsøgsanlægget nyttigt for samfundet. Lad mig
hertil lægge, at vi hos ELSAM har
mødt en åben, positiv og konstruktiv indstilling. Vi har følt os
velkomne som samarbejdspartnere i et kvalificeret samarbejde.

Vi er ELSAM taknemmelige herfor, og vi ønsker ELSAM hjertelig tillykke med jubilæet og håber på mange spændende opgaver sammen i årene fremover.
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Elsamitter: - Vi skal altid forsvare os, når vi er i byen
Tillidsfolkene er enige: ELSAM
er en god arbejdsplads, men det
kan være anstrengende at forsvare ELSAMs dispositioner
i

privatlivet.

- Vi er ustandselig

nødt til at
skulle forklare ELSAMs handlinger og standpunkter. Men vi ved
desværre for lidt om baggrunden, der{or er det vigtigt al øge
den interne information, siger de
seks valgte tillidsfolk enigt i en

med

rundbordssnak

Jørgen Kofod: Man kan da ødelægge ethvert selskab, når man
kommer til at fortælle, at man er
ansat ved ELSAM. Så er der
altid en eller anden, som bliver
provokeret.

Ole Dolriis: Jeg synes ikke selskabet bliver ødelagt, men det
er helt sikkert, at der bliver talt
om ELSAM, kernekraft, storhavne o.s.v. når jeg fortæller, hvor
jeg arbejder.

ELSAM-

Og så kan det sommertider kni-

Posten.

l.l;,:?ffi
Jørgen Kofod, ingeniørerne, B år
ved ELSAM

ELSAM-Posten (E-P): Jamen er
der da så stor interesse for
ELSAM?

Jytte Nielsen; På mange måder
er det en meget begunstiget
arbejdsplads. Jeg mindes ikke
daglige problemer a{ betydning.
Jørgen Kofod: Arbejdsmiljøet er
godt. Vi har en glimrende personaleforening, en god sportsklub.

319 ansatte ved ELSAM
l/S ELSAM har ved jubilæet 3lI
ansatte.

Af disse arbejder 13 på jævnstrøms-

stationen

i

Tjele

og 14 i

At sanke pile op

Vester

Hassing.

Resten er placeret ved hovedkontoret i Skærbæk, Fredericia. De ansatte er fordelt således:

Ole Dolriis, EDB-gruppen,

15

måneder ved ELSAM

Administrationsafdelingen (E-A): 79
Braendselsafdelingen

(E-B):

12

Kraftværksafdelingen(E-K):
System (E-S)

113

be med argumenterne, fordi

Drifl, Net-,

Planlægning (incl. Tjele

Hassing):

og

Vester
115

Højtuddannede og mellemuddannedominerer personalesammensætningen. Gruppen af højtuddannede (bl.a. 111 ingeniører) udgør ca. 40
pct. af de ansatte.
Gruppen mellemuddannede udgør
ca. 35 pct, mens gruppen af fag- og
ufaglærte dækker de resterende 25

de

pct.

Sygefraværsprocenten ligger på under 2, og den årlige personaleomsætning ligger på ca. 3 pct.

ganske simpelt ikke er godt nok
orienteret.

Jytte Nielsen; Snakken går altid,
men jeg føler mig mest utilpas,
når der sættes spørgsmålstegn
ved ELSAMs redelighed. Jeg er
meget ked af det, når bestemte
personer jeg kender godt - i tale
og skrift - helt urimeligt beskyldes lor at lyve.

E-P: Alligevel synes

l, at

bejdspladsen er god nok?
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vi

ar-

E-P; Sammensætningen af personale er vel typisk. Der er mange
"høvdinge" - højt uddannede
og
- få "indianere"?

Jytte Nielsen: Som "indianer"
synes jeg, det er rart med de
mange "høvdinge", fordi der er
tradition for, at vi arbejdet meget
tæt sammen på tværs af faggrupperne. Jeg har stort udbytte
af de daglige opgaver sammen
med folk, der har ekspertviden,
og så er det rart, at arbejdspladsen tillader, at hver enkelt får lov
til at arbejde så langt evnerne
rækker. Vi mærker ikke snærende faglige båse. Det er rart.
Marianne Thomsen: I rengørings-

gruppen mærker

vi nu ikke så
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E-P; Hvordan holder I trit med

Gamle og nye ELSAM

Jørgen Kofod: Jeg har aldrig
kunnet forstå den megen snak
om brydninger mellem »gamle«
og »nye« ELSAM. Men der er,
som tidligere nævnt, et meget

stort

kommunikationsproblem,
ikke fordi de enkelte ansatte har

udviklingen? Er der rimelige muigheder {or efteruddannelse?
I

Niels Jørgensen: Beklageligvis
er der meget få tilbud om efteruddannelse for maskinmestre
almindelighed.
i

Jytte Nielsen: Medlemmerne

af

TL-gruppen har alle forholdsvis
korte uddannelser, og desværre
er det vanskeligt, at finde frem til
relevante kurser. Men firmaet
stiller sig meget positivt overfor
efteruddannelse. Det forstår, ai
vi har behov for grundviden.
Lone Thomhav: HK-gruppen har
nok ikke gjo( særlig meget ved
efteruddannelsen. Vi er for tilbøjelige til at blive hos børnene.

ilm
r&I
Lone Thomhav, HK-gruppen,
år ved ELSAM

7

Jørgen Kofod: Vi ingeniører gør,
hvad vi kan. Der er ingen problemer med at komme på kurser, der gØr os bedre egnede til
at klare de daglige opgaver,
men det kniber, hvis vi ønsker at
udvikle os yderligere.

Jytte Nielsen; Jeg ønsker, at vi
må kunne diskutere indførelsen
af ny teknik, bl.a. ETB, i en positiv atmosfære, så vi ansatte og
firmaet får så meget godt ud af

for få gensidige påvirkninger.
Der er ansat ypperlige eksperter

den nye teknik som muligt.

Marianne Thomsen, Kvindeligt
Arbejderforbund, 7 måneder
ved ELSAM.

Jørgen Kofod: Her er vi igen ved
kommunikationsproblemet. Der

til

at

meddele sig til hinanden.
Niels Jørgensen; Vi maskinmestre har klare afgrænsede opgaver i kontrolrummet. Vi er kun 7,
og vi har meget fin kontakt til vore kolleger ude på kraftværkerne
og i Vester Hassing.
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meget hurtig ekspansion i EDBafdelingen kan få lov til at stabilisere os et stykke tid - ihvertfald
at stigningen i arbejdsbyrden aftager lidt.

sådanne opgaver.

Jytte Nielsen: Jeg tøler, der er

skal sættes mere tid af

Ole Dolriis:Jeg håber, at vi efter

må f.eks. gerne overtage en stor

E-P: Der er 111 ingeniører i huset. Hvor meget inspirerer man
hinanden?

det.

E-P: Ønsker ved jubilæet?

del af det trivielle arbejde, men
der skal blive lidt tilbage til de
kolleger, som trives bedst med

sammen.

blem får at vide, at der er andre,
som allerede har løsningen på

Syv ønsker for fremtiden.

Lone Thomhav: EfB-kontormaskineri vil komme - det ved vi.
Men jeg håber, det indføres på
en rimelig måde. Apparaturet

noget imod at meddele sig til
hinanden, men fordi der ganske
simpelt ikke er afsat tid i det
daglige arbejde til at snakke

på en lang række felter, men
sommetider er det tilfældigt, at
folk der arbejder med et pro-

Niels Jørgensen, maskinmestrene, 16 år ved ELSAM

Ole Dolriis: Udviklingen På EDBområdet går stærkt, men vi får
som regel mulighed for at deltage i de kurser, vi beder om.

Jørgen Kofod:Jamen, det er vel
stadig kun kurser, der har med
det daglige ELSAM-arbejde at
gøre?

Jørgen Kofod: Jeg håber, vi får
gode ressourcer til information,
job-rotation og lederuddanelse,
og at vi får nogle spændende
opgaver, når vi er færdige med
projekteringsarbejdet i Herning
og Studstrup.

Marianne Thomsen: Vi i rengøringsgruppen vil først og fremmest håbe, at der snart bliver
noget bedre plads. Vores arbejde er alt for besværligt i de overfyldte kontorarealer, vi i øjeblikket kender til.
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nemlig ikke overføre igennem
søkabellængder på mere end

Forsøget gav så værdifuld erfaring i og tillid til den nye tyristorventilteknik, at vi besluttede os
for den nye tyristorventil{eknik til
ELSAMs næste store søkabeloverføring under Skagerrak (130
km)til Norge.

højest ca. 40 - 50 km.

Da Konti-Skan forbindelsen

til

Sverige skulle i drift i 1965, måtte
man derfor benytte den nyudvik-

ELSAMs virke i de kommende 25
år.

Arbejdsindsatsen kan derfor med

fordel rettes mod en hel

del

andre opgaver, hvoraf nogle skal
nævnes:

lede overføringsteknik med højspændt jævnstrøm.

1.Yi bør studere muligheden {or
at forenkle vore anlæg for at
gøre dem billigere og mere

Ved denne teknik omformes vekselstrømmen til en højspændt

driftssikre.

jævnstrøm, 250 kV, der i den
anden ende af søkablet så igen

I

mindre transformerstaiioner
bør vi kunne undvære den dyre bryder foran transformerne
og nøjes med en simpel ledningsadskiller.

omformes til vekselstrøm.
De to stationer er helt ens og kan
arbejde i begge retninger.

2.Yi bør studere nye overspæn-

Det vigtigste nye element i denne

dingsbeskyttelsesmidler som
gnistgab og ZnO-afledere, der
giver mulighed for at over-

nye teknik var de ventiler, der
skulle benyttes til at omforme
vekselstrøm til jævnstrøm eller

spændi ngsbeskytie vore apparater og transformere bedre og

omvendt.
Disse var relativt nye og uprøve-

de til så høje spændinger og
strømme, og kom da også
nogle år til at give anledning til
en del ubehagelige problemer.

derved gøre dem billigere.
E. Andersen

3.

Men det lykkedes dog for leverandøren at forbedre den første
kviksølv-damp-ventil så meget,
at dens drift blev tilfredsstillende.

transformere således,
Denne forbindelse gik i drift i årene 1976177 med en overførings-

evne på i alt 500 MW.

Kviksølv-damp-ventilen blev dog
hurtigt afløst af en helt ny type
ventilteknik basseret på halvleder- og lyslederteknik.

Skagerrakforbindelsen, der forbinder to områder med vidt forskellige produktionsapparater
(vandkraft kontra dampkraft) har
allerede fået en enorm betydning
for begge lande.

Det viste sig nemlig, at man kun-

Nye udfordringer.

Ny ventil-teknik

ne opbygge en ventil lor

aI

tyristorer,

høi-

der

spænding
nogle år havde været benyttet

i

til

lave spændinger.

I årene umiddelbart før ELSAMS
25 års jubilæum, er der sket en
drastisk reduktion i den årlige
stigningstakt

i

elektriciietsforbru-

get.

Ved seriekobling af et passende
stort antal af dette halvlederelement, der som hovedelement
indeholder en skive af meget
rent silicium, kan man spærre for
mange hundrede kV.
lnden ELSAM gik ind i denne nye

ventilteknik, besluttede ELSAM
sig i et samarbejde med ASEA,
at lade indbygge en tyristorventil
i stedet for en af kviksølv-dampventilerne i Konti-Skan-stationen
i Vester Hassing.
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Vi bør studere den termiske

belastningsevne for vore luft
ledninger, kabler, apparater og

i

De hidtidige store stigningsprocenter har medført ca. en fordobling af elektricitetsforbruget hvert
6. - 7. år, og derfor har den rene
anlægsvirksomhed været et dominerende træk i ELSAMs virke i
mange år.
Hvis vi i fremtiden får en årlig
stigningsprocent på f .eks. 3o/o
p.a., hvilket medfører en fordobling af forbruget på 25 år, vil det
betyde en væsentlig ændring i

at

vi

med stor sikkerhed kan udnytte dem fuldt ud, uden at det
går ud over deres levetid.

4.Yi bør f.eks. indlede et

samarbejde med en kabelfabrik for
at fremme udviklingen af et nyt
kabel for højspændt jævnstrøm
med en ny isolation på polyeihylenbasis. Denne isolation
er stærkt på vej til helt at iortrænge de gamle isolationstyper på papir/olie-basis i vekselstrømskablerne.

I modsætning til vekselstrØmskablerne har kablerne tor hø1spændt jævnstrøm endnu et så
lille marked, at potentielle brugere (som ELSAM) bør bidrage til at fremme udviklingen
på dette vigtige område.
ELSAM kan jo i fremtiden få en
betydelig anvendelse for sådanne kabler f.eks. til udvidelse af Konti-Skan- og Skagerrakforbindelserne, til en Storebæltsforbindelse eller at for-

et evt. gas-kraftværk
placeret ved gasfundene ude
Nordsøen med land.

binde

i
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I 1980 var indgået en aftale med
Østkraft på Bornholm om nedgravning af de 3 kabler, der
skulle lægges til Sverige.

For at klare sig bedre

i

blød

bund blev "Sofies" hjul erstattet
af 4 larvebånd, og i løbet ai31/z
måned blev de godt 100 km
kabel nedgravet.

En pause i arbejdet ved Bornholm blev udnyttet til kontrol af
nedgravningen i Skagerrak, og
vi havde regnet med at skulle
gøre eI nyt forsøg på det dybe
vand, men feji i vort styrekabel
gjorde, at det måtte afkortes så
meget, at vi måtte opgive dette.
"Sofie" er, efter de fine resultater hun har opnået, blevet internationalt kendt, og der kommer
mange forespørgsler om ned-

Sofus ll

gravning

af kabler fra

hele

verden.

ne reguleres, når den kørte på
bunden, og samtidig blev et
ankerhåndteringsfartøj "Svitzer
Garm" indrettet så "Sofus" og

alt dens hjælpeudrustning kunne
placeres på skibets store agterdæk, ligesom den blev påbygget

en A-kran til udsætning af

"Sofus". "Svitzer Garm's" fordel

som moderskib er, ai den ved

hjælp af et computersystem kan
holdes på plads i enhver ønsket
position, og således er fri for
ankre.

I 1979 var vi igen i Skagerrak,
og kablerne blev nedgravet ud Efter succeen med kabler, mentil 160 m vanddybde. Her stødte te vi, det ville være en god ide at
vi igen på vanskeligheder, idet udbygge systemet, så det kunne
bunden blev så blød, at vi sank
anvendes på gasledningen, der
og kørte fast, selvom vægten af skal nedlægges i Nordsøen. Vi
"Sofie" ved hjælp af Iufttankene, forsøgte at blive prækvalificereblev reduceret til næsten 0.
de til arbejdet hos D.O.N.G.,
men blev afvist, på trods af at
Samme år blev vi engageret af arbejdet med vor metode kan
British Post Office til at nedgrave udføres til en væsentlig lavere
3 sømil telekabel i den engelske pris, end der kan opnås med
i

kanal.

konventionelt udstyr.

I 1 978 nedgravedes med denne
kombination 60 km kabel ud til
80 m vanddybde.
Kablerne var nu beskyttet i de
områder, hvor bomtrawlerne har
mulighed for at arbejde, men et
ønske om yderligere nedgravning på større dybder opstod,

da det viste sig, at ankre

§
I

og

trawl fra f.eks. rejefiskerne i stort
tal blev sat fast i kablerne og

efterladt på dybder helt ud til
250-300 m.

På ny blev gravemaskinen ombygget bl.a. med et nyt pumpesystem, og på grund af de efterhånden flotte former blev den
omdøbt til "Sofie".
6B

Sofie
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Kontiskan startade
Vattenfalls samarbete
med ELSAM
Af J.V. Norrby, generaldirektør, Statens Vattenfallsverk

Vattenfalls samarbete med ELSAM startade for drygt 20 år
sedan i samband med att diskussioner togs upp betråffande ett
eventuellt kraftutbyte mellan Norden och kontinenten. Så småningom engagerades vi båda i det
s k Kontiskanprojektet, dår åven
Sydkraft, Norges Vassdrags- og
Elektrisitetsvesen samt nordtyska
krafii ntressen deltog.
Kontiskanprojektet kom

rande under forsta

till

utfohålften av

1960{alet och var ett djårvt projekt, sårskilt for ELSAM. Forutom
en likstrdmskabel på Kattegatts
botten mellan Gdteborg och Jylland skulle också det relativt lilla
elnåtet på Jylland forbindas med
dels de stora nåten på kontinenten, dels det ovriga nordiska nåtet
via Sverige. Med denna uppkoppling riskerade man inte ovåsentliga tekniska problem i det
jyl låndska kraftnåtet.

Den drivande sjålan bakom den
nya forbindelsen var ELSAMs administrative direktor Erik Jakobsen. Utan hans aktiva hjålp hade
projektet inte gått att genomfora.
Detsamma gåller ELSAMs dåvarande styrelseordforande, borgmåstare Willy Sørensen.

ELSAM och Erik Jakobsen fick
såkert betydande kritik for Kontiskanprojektet i borlan. Det var
storningar av olika slag, likriktarstationer fungerade inte tekniskt,
det var brott på kabeln flera gånger, saltstormar lade sig på stållverken. Dette stållde till mycket
besvår for ledningsnåtet på Jylland och for ELSAMs konsumenter.

lnte minst genom en kraftig insats

från dansk expertis klarade man
av de hår tekniska problemen
och Kontiskan kom att bli den tekniskt fullåndade samkorningsfor-

bindelse som den sedan varit
många år. Genom att åven utnyttjas før samkorningen mellan
Sverige och Jylland blev det ekonomiska resultatet av satsningen
utomordentligt bra. Det gåller både f6r ELSAM och for Vattenfall.
i

Det var åven en ny teknik man
gav sig in på - hogspånd likstrom. Den hade inte tidigare provats i den omfattning det hår blev
frågan om. Dessutom var projektet naturligtvis ett ekonomiskt
vågstycke. Det gållde stora investeringar som skulle forråntas
och det var onekligen ELSAM
som tog de storsta riskerna.

Genom Kontiskanprojektet etablerades en forbindelse mellan
Norden och kontinenten. Det forbands också med leverans av
fast kraft, toppkraft, från Sverige
till Våsttyskland via ELSAMS nåt.
70

Erfarenheterna av Kontiskanprojektet ledde sedan ELSAM att gå
vidare med det ånnu storre projekt som likstrdmsforbindelsen
mellan Jylland och Norge innebar. Ett ytterligare steg i den tekniska utvecklingen togs hår, framfor allt når det gåller f6rlåggning
av kablar på stort havsdjup.

Just nu pågår diskussioner om
antingen en forstårkning av Kontiskanforbindelsen eller en ny Iikstromsforbindelse mellan Jylland
och Norge. Sannolikt kommer båda forbindelserna att etableras
framtiden och vi får vål se vilken
som blir den forsta. Jag tror emellertid att det år riktigt att fortsåtta
på den hår vågen.
i

Vattenfalls samarbete med ELSAM kommer naturligtvis till uttryck också i den normala driftsamverkan med fortl6pande kraftutbyten inom ramen for den nordiska samkorningen. Vi på Vattenfall har den stdrste respekt
for den organisation som ELSAM
byggt upp på Jylland och hoppas
på fortsat utveckling av detta
samarbete.
Sedan Nordel etablerades 1963
har kontakterna med ELSAM
hog grad kanaliserats genom arbetet i detta organ, fråmst då
planerings- och driftutskotten. For
nårvarande år ju också Erik Jakobsen från ELSAM ordforande
Nordel. Vi fåster i Vattenfall stort
avseende vid samarbetet inom
Nordel och hoppas att det kan utvecklas ytterligare till gagn for
hela nordens elfdrsorjning. Vi har
med glådje noterat att man inte
minst från ELSAM också satsar
hårt på det hår samarbetet.
I

i

i

Vi har foljt dansk energipolitik och

stråvandena att ersåtta den olje-

baserade elproduktionen med
andra energikållor, och vi har
med beundran sett att man i Dan-
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ELSAM og pressen:
Smugleren spurgte først
om lovtil at smugle
A-kraftværk ind ad bagdør
I denne artikel causeres om pressens ofte diamentralt
modsatte vurderinger af de aktiviteter, ELSAM
gennemfører.

Af lb Dalgaard
Kender De historien om sønderjyden, der ville smugle 100 flasker whisky over den dansk{yske
grænse, men blev overfaldet af
bonde-anger og pligtskyldigt
spurgte tolderen, om det gjorde
noget, hanbrød Iandets love?
At det er en historie fra det virkeli-

ge liv, kan dagbladet

"Aktuelt,.
berette om. Blot handler historien
ikke om 100 flasker whisky, men

intet mindre end et atomkrafl
værk!

,ELSAM VILLE SMUGLE AKRAFT IND I DANMARK AD

BAGDØREN", var bladets bastante overskrift på denne historie: "Det jysk{ynske el-samarbejde - ELSAM - har været på vej til
at smugle atomkraft ind i Danmark - ad bagdøren. Det skulle
ske ved, at ELSAM gik ind i det
nordtyske atomkraftværk ved
Brokdorf med et indskud på 1,5
milliarder danske kroner og dermed blev ejer af en fjerdedel af
det 1300 megawatt store værk!"

Det fremgår videre af bladet, at
sagen "har været behandlet i EL-

SAM's bestyrelse som

en

»strengt fortrolig" sag, - men tilføjes det - da bestyrelsen havde

modtaget regeringens afslag på

72

investeringer i det tyske kraftværk, sivede hem melighederne..,

Vedkommende byrådsmedlem
kan ikke forstå, at kommunen på
en halv time kan give tilladelse til,
at der bores et hul i Gørding.

Man må imidlertid formode, at når
der foreligger et afslag, så må der

også være en ansøgning. Så
den aktuelle sag må ELSAM vel
karakteriseres som smugleren,

i

der ikke ville smugle alligevel

!

Strømsvigt hos regeringen
Det sete afhænger som bekendi
al øjnene, der ser det. Det er den
sel.lsamme sag endnu et bevis
på. Dagbladet "Vestkysten" kalder det "strømsvigt" endda så det
batter. Hos regeringen, forståes.
Med en let omskrivning af energiministeren Poul Nielsons ord om
den klokkerene olie-handel, betegner bladet afslaget til ELSAM
som »et klokkeklart knæfald for
venstrefløjen«. Clicheerne myldrer som forårsblomster i april.
Næsten hver dag bliver ELSAM
belært om, at det er svært - for ikke at sige umuligt - at stille alle tilfreds. Det ene øjeblik beskyldes
det jyskjynske el-samarbejde for
sendrægtighed. Det næste øjeblik
citerer "Aktuelt" med uskrømtet
glæde et kommunalbesiyrelses-

medlem for et klagesuk over, at
Ulfborg-Vemb kommune har givet ELSAM en byggetilladelse på
rekordtid.

Charme-offensiv
besked

-

og dårlig

Så godt som hele

Danmarks
presse meddelte - med forskellige betoninger - at ELSAM i december 1979 havde besluttet sig
for at forbedre sit image i massemedierne. 3. december kaldte
"Flensborg Avis" det for en charme-offensiv. Andre havde en grovere betegnelse for, at ELSAM
også vil lade sin røsthøre i energidebatten. "Den har jo til tider
karakter af en politisk religionskrig", blev ELSAMJormanden
Thorvald Jensen citeret for at have sagt. Man kan næppe fortænke den overfaldne part i, at den
måske også har et par ord at
skulle have sagt en gang imellem. lsær ikke, når det bare drejer
sig om kendsgerninger - uden
overtoner af den ene eller anden
ari.

,-

ELSAM giver dårlig besked",
meddelte Fyens Stiftstidende dagen efter i et referat fra et repræsentantskabsmøde i Nordøstfyns
Elforsyning. Her gik man endda
så vidt - i\ølge referatet - at elsamarbejdets skyldighed overfor
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Baggrund for
Kraftværksafdelingens
oprettelse
Af direktør G. Lund-Jensen, Kraftværksafdetingen
Frem til midten af 60'erne foretog
elselskaberne i Jylland/Fyn udvidelserne af deres kraftværker på
omgang med forholdsvis regelmæssige mellemrum (4-7 år).

kelig stor og velkvalificeret stab til
at klare en konventionel udvidelse, og ai varetage en udvidelse

med kernekraft ville for den enkelte være udelukket.

Efterhånden fik samarbejdet stigende indflydelse på den enkeltes dispositioner, således at det
ikke mere var nødvendigt, at hver
deltager selv havde den effekt til
disposition, som skulle til for at
bestride belastningen i eget om-

på

landsplan udført en undersøgelse
vedrørende den fremtidige kraftværksudbygning i Danmark. Den-

sents behov.

Til dette nye udbygningsmønster
hørte også kernekraften, som i
slutningen af 60'erne efter manges opfattelse var lige om hjørnet.
Kernekraften alene ville betyde
en stor forandring i det traditionelle udbygningsmønster.
Disse forhold bevirkede, at den
enkelte interessent ikke mere
kunne forvente at skulle foretage
udvidelser med regelmæssige
mellemrum. Det ville derfor nor-

malt ikke være muligt for den
enkelte at opretholde en tilstræk74

I 1974-75 blev der sammen med
ELKRAFT foretaget et omfattende
studium af det canadiske reaktorsystem CANDU. Forud for dette
var der i 1 973, baseret på et samarbejde med General Electric,
startet et forprojekt om en 900
MW kogendevandsreaktor.

Parallelt med de nævnte nukleare
aktiviteter var Kraftværksafdelingen involveret i en række andre
opgaver.

ne undersøgelse førte til, at begrebet »nuanceret udbygning"
kom ind i billedet. "Nuanceret
udbygning" betyder udbygning
med forskellige anlægstyper,
som f.eks. grundlast, mellemlast
og spidslast. En enheds størrelse,
placering og byggetidspunkt blev
altså bestemt af helhedens krav
og ikke af den enkelte interes-

i

På basis af erfaringerne fra CANDU-arbejdet og forprojektet blev
et sæt udbudsbetingelser for
reaktor- og turbineanlæg samt
brændsel færdige i 1976. I dette
arbejde indgik også overvejelser
omkring kontraktJorm,,,nøglelærdigt" eller køb af de enkelte
hovedkomponenter.

råde.

I midten af 60'erne blev der

De nukleare pladsundersøgelser
afdelingens
start og videreførtes nu af denne.
Arbejdet skete i snævert samarbejde med det såkaldte Rud
Nielsen-udvalg, der var nedsat af
boligministeriet. Arbejdet resulterede i, at myndighederne foretog
en reservation af et antal pladser
Jylland/Fyn for et kernekraftværk.
En af disse pladser var den af
ELSAM foretrukne Gylling Næs.

var begyndt inden

G. Lund Jensen

Som en konsekvens af

disse
ændrede forudsætninger besluttede ELSAMs bestyrelse i 1971 at
oprette en projekteringsafdeling
for kraftværker under ELSAM.
Perioden '1972-76
Kraftværksafdel in gen startede sin
virksomhed den 15. august '1972
med forfatteren af nærværende
som leder.

Blandt disse skal nævnes Enstedværkets blok 3 på 600 MW. Krafl
værksafdelingens assistance

faldt hovedsageligt inden for følgende områder: Kedelanlægget
og dets hjæl peanlæ g, højlryksr øranlæ9, vandbehandlingsanlæ9,
øvrige maskinelle hjælpeanlæg,
kontrol- og meldeanlæ9, stålkonstruktioner i kedelhus, kølevandskanaler og fundering.
Kraftværksafdelingen forestod ligeledes i denne periode projekteringen a{ en samlet olietankkapacitet på ca. 1 mio. ton ved
Vestkraft, Skærbækværket, NEFO
og Enstedværket.

Ved afdelingens start udgjorde
personalet ca. 40 personer, hvor-

Endelig kan af utraditionelle op-

periode var stærkt præget af de

sinværk ved Vejrum, samt et 600

nukleare aktiviteter.

MW kraftværk placeret på plal

af de fleste, ca. 30, kom lra gaver nævnes undersøgelserne
ELSAM-værkerne. Den lørsle vedrørende et eventuelt luftmaga-
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nye kulkvaliteter. lndsatsen
kulkvalitetsområdet

må

på

derfor

forventes afsat store askemængder såvel i Danmark som til eks-

ventes at skulle forstærkes.

port.

Det kan ikke udelukkes, at EL-

Såfremt kraftværkerne på et eller

SAM for at fremskaffe de nødven-

andet tidspunkt skulle aftage en
del af den overskydende naturgas, må brændselsafdelingen
sandsynligvis også forestå indkøbet af dette brændsel.

dige kulmængder må engagere
sig direkte i kulmineindustri eller
udskibningshavne i udlandet. For
kulminernes vedkommende for-

udsætter dette know-how på et
område, som ikke dækkes her i

Det må påregnes, at brændsels-

forsyningen har en stigende opmærksomhed hos de centrale
myndigheder. Man må dog håbe
på, for samfundets skyld, at de
centrale myndigheder ser en fordel i at afstikke rammerne således, at mulighederne for hurtige
beslutninger og tilpasningsevnen
til de til enhver tid eksisterende
økonomiske og praktiske brændselsforsyningsmuligheder bevares.

Danmark.

Vedr. fremtiden for
E-S afdelingen
Af direktør J. U. Henriksen, leder af ELSAM-system
(drift-, net- og planlægningsafdelingen)

P. Sachmann

På transportområdet er det sikkert, at den påbegyndte udvikling
med egne pramme og skibe vil
fortsætte. Ud over flere pramme
aI den eksisterende type kan
selvlossende pramrne til forsyning af de kommende decentrale
kra{tvarmeanlæg via mindre havne komme på tale. Såfremt der
skulle bygges flere store skibe til

import af kul, ville det
natu

rl

næste
ige skridt være anskaffelsen

af en ca. 160.000 dwt kulfyret
bulkcarrier. Denne størrelse ventes at blive fremherskende midt i
B0'erne, hvorefter endnu større
skibe er sandsynlige.
Brændselsafdelingen har i de senere år været stærkt engageret
undersøgelser vedrørende {orbrændingsresternes specielt
flyveaskens - anvendelsesmuligheder. Dette arbejde har været
medvirkende til, at der fremover
i
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Det er, som beskrevet andetsteds, en rivende udvikling, der
er sket inden for elforsyning i almindelighed og hos ELSAM i
særdeleshed i de sidste 25 år for veteranerne i ELSAM-system
(E-S), der har været stærkt involveret i denne udvikling, var det
måske forståeligt, hvis der var
ønske om, at fremtiden blev knap
så hektisk, som fortiden har været det.

Vi vil nok ikke opleve en tilsvarende eksplosion i belastningsudviklingen i de næste 25 år som
den, der er sket i de forløbne 25.

Derfor vil anlægsaktiviteten på
400 kV nettet i ELSAM-området,
som E-S jo er direkte involveret i,
utvivlsomt falde. Men det er nok
også det eneste område, hvor
man kan forvente faldende aktivitet.

Forberedelserne til bygning al
nye anlæg, såvel net- som produktionsanlæg, bliver stadig mere tidskrævende. Udarbejdelse af

de årlige udvidelsesplaner

vil

kræve stadig grundigere forundersøgelser med de krav, bestyrelse og myndigheder vil stille
til dokumentation af behovet for

nye anlæg, hvilken type det skal
være, og hvor de skal placeres.
Sammenhængen mellem økonomi og niveauet for leverings- og
forsyningssikkerhed vil blive
genstand for stadig større opmærksomhed i takt med iorringelsen af landets økonomi.

Arbejdet med at afklare elvær-

kernes rolle i den fremtidige
varmeforsyning, både som fjernvarmeleverandør og producent
af el til opvarmningsformål vil
kræve mange ressourcer.

Ligesom planlægningsarbejdet
bliver mere og mere tidskrævende, vil den rent fysiske indpasning af nye anlæg i den samlede
landsplanlægning også blive det,
det tyder de seneste års erfaringer i hvert fald på. Så selv om
der bliver færre anlæg at finde
plads til, vil den hidtidige
arbejdsindsats ikke kunne reduceres, snarere tværtimod.
Udbygning til vore nabolande
På 6t område vil anlægsaktiviteten dog utvivlsomt fortsætte som
hidtil, nemlig med udbygningen
af elektriske forbindelser til vore
nabolande. Den voksende usik-
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Energi-iournalist:
Teknikerne må skippe
frygten for iournal ister
Af journalist Bo Maltesen
Før verden gik af lave, dengang

olien var rigelig og strømmen
kostede et par ører, levede de
danske elværker i en larmende
stilhed.

Uden stor offentlig bevågenhed
sørgede danske elværker for at
levere strøm til danske stikkontakter bedst, billigst og rigeligst.
Elværkerne er i princippet offentlige virksomheder, men har indtil
nu primæri fungeret ud fra en pri-

vat filosofi om at sælge

Dansk elforsynings høje stade
kan ingen tage fra elværkerne.
Og vil heller ikke. Men det betyder ikke, at der i dagens situation
ikke er mulighed for at debattere
elværksJorhold og kritisere el-

mest

muligt, bl. a. for aIgøre strømmen
billigst.

Som ELSAM og alle andre ved,
så er tingene nu væsentligt ændret. Stilheden vender ikke tilbage - - med mindre nogle skulle
finde et Stillehav fuld af olie. Elværkerne og vi andre må indstille
os på en løbende debat om energispørgsmå1. Energi er så vigtigt
et politisk emne, at kun en vedvarende debat forud for de politiske
beslutninger kan sikre en fornuf-

tig praktiseren af demokratiet på
dette I ivsvi gtige om råde.

Det offentlige søgelys på elværkerne gennem de seneste år har
været skarpt, og tilsyneladende
blændet nogle af elværkernes
folk. Det har forvredet debatten
noget, at elværkerne så pludseligt
har skullet omstille sig fra alene at
producere strøm i stilhed til også
at skulle deltage i den offentlige
debat, møde kritik og se forventede planer ændret eller droppet.
Baggrunden for nogle elfolks reaktion er forståelig nok. Her har
de gennem årtier skabt en forsyning, der overalt i verden fremhæves som sikker, fremtidsorienteret og bestemt ikke dyr. Og så
skal vi pludselig kritiseres.
78

Bo Maltesen

værkerne. Ganske som det sker
overalt i energisektoren, fordi så
store samfundsinteresser og følelser står på spil.

Med en årlig energiregning på
over tyve mia. kr. kan energiproblemet, herunder elværkernes
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Investeringeme i eiværker er nu
så høje at det danske samfund

simpelthen ikkc har råd til at
lade en gnist af overskudse-

Iektriciteten gå til spilde. flet
kom derfor nærmest som en ga-

ve. at opfindeme på PROSTI'l'1-lT for nylig udviklede en hel

serie af nye elapparater til forhø"
jelse af den dagiige livskvaliæt.
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