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ELSAM lylder 25 år, men det
uformelle samarbejde mellem
de jysk/fynske elværker er af
;'neqet ældre dato

Forsynngsproblemei'ne under
2. verdenskrig gjorde det nød-
vendigt at sætte samarbeldet
mellem værkerne i system. Der
blev nedsat et udvalg beståen-
de af borgmestrene fra en ræk-
ke større købstæder til at for-
dele den begrænsede mængde
elektricitet så retfærdigt som
muligt.

Borgmesterudvalgets formand
var borgmester L Vilhelm Wer-
ner fra Odense.
Om hans indsats udtalte EL-
SAMs første formand, Willy Sø-
rensen senere:

"Med stor dygtighed og med
stor kraft, bestemthed og autori-
tet gennemførte han denne for-
deling på en sådan måde, at vi
jo i virkeligheden kom igennem
krigsårene på en sØmmelig må-
de, når man tager i betragtning,
den mangel på maskinkraft, der
faktisk rådede fra starten".

ELSAM skal være vores serviceorgan
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 42

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

Hvad med fremtiden ?
side 74

Teknikere må skippe
frygten for pressen
Energijournalist vurderer ELSAMs rolle iden dentige debat
og nyhedsformidling

side

Energiministeren:
Demokratiet
skal styrkes
Poul Nielson mener, at de store
kommuner skal have større ind-
flydelse i ELSAMS ledelse

side 49

Forbindetserne til
Norge, Sverige
og Tyskland
Avanceret teknik bag jævn-
strømsforbindelserne over
Skagerrak og Kattegat. Hilsener
{ra NVE, VATTENFALL og NWK

side

78
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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 Jakob-
sen også. Han har været med i

alle 25 år som chef - som en god
chef!

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.

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 ud-
føre deres job. Derfor er utidig
kontrol og posekiggeri ei ukendt
begreb, og selvom vi eJterhån-
den er 300 ansatte, er vi decen-
trale i ordets bedste betydning.
Hertil kommer at vi alle til hver en

tid kan regne med en solid op-
bakning hos chefen.

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

kraftutbytet når vi talar om sam-
verkan. Detta har for oss alle
som deltar i det en stor ekono-
misk betydelse.

/qryJ'l-
=')

Sydkraft i sin tur har haft stor be-
hållning af utbytet med ELSAM i

många avseenden, sårskilt tån-
ker jag på de erfarenheter av
kolanvåndning som vi fått ta del
av. ELSAM har lång och grundlig
kånnedom om denna energikål-
la. Sydkraft står nu infor en intro-
duktion av ny kolforbrånnings-
teknik och har under utvecklin-
gen 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 i

dess viktiga uppgift.

Dir. E. L. Jakobsen

Per Wellin

Vid ELSAM's 25 års iubileum
Ved Sydkraft

Kraftutbytet i Norden år ett exem-
pel på hur vål nordisk samverkan
kan praktiseras. Jag vill sårskilt
understryka dette infor ELSAMs
jubileum då foretagets verkstål-
lande direktbr Erik Leif Jakobsen
har varit och år en betydelsefull
person inom Nordel-arbetet, For
nårvarande år han Nordels ord-
fbrande.

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 ut-
vecklingen av våra lånders kraft-
i nd ustri er.

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

4
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Fynsværket, Odense

J. O. Top

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

lntet er gratis
Foruden al e de mange sam-
mensiutninger har vi jo også
mange kommuner som aftagere,
Her er der kke den samme di-
rekte forbinde se til forbrugerne
Men fra Fyns'.,æ.kets side udfø-
res et stort nf o.nationsarbejde
for at skabe kc-:akter til forbru-
gerne. Vi ha' :c mand fuldtids-

6

beskaeftiget med information, og
vi har besøg af mange skoler, li-
gesom vi besøger skolerne.

- Samarbejdet med ELSAM?

Ja, det bliver snævrere og
snævrere. Vi har snart kun led-
ningsanlægget tilbage. Ellers
går alt gennem ELSAM. Men jeg
er glad for, at vi har bevaret
identiteten, hvor alle syv kraft-
værker fortsat står som ejere af
vore værker. Det er ikke sådan,
at vi blot sidder med ensartede
kasketter og ELSAM med den
s.to rste.

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

samarbejde, vi har. Det er bedre
end en fusion med et stort re-
præsentantskab direkte under
bestyrelsen for ELSAM, sådan
som nogle mener det bør være.

- Og hvad er så fordelene ved
samarbeldet?

- Absolut det fælles brændsels-
lndkob, lastfordelingsordningen
og fæ les finansrering. Vi er al-
drig I llkvldltetsvanskelrgheder,
og v har afgjort en del selv-
stændighed. 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 kraft-
vaerk har to repraesentanter i be-
styrelsen uanset størrelsen.

Samlet optræden overfor myn-
dighederne.
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-:'

Det er ogs
værkernes
af offentlig

kalt imaqe
kc-*=-
f:l -
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til samfundets krav. Må jeg også
nævne, at kraftværkerne efter
oliekrisen i 1973 straks begynd-
te at bygge oliefyrene om til kul-
fyring.

- Og ulemper ved samarbejdet?

- Man skal passe på ikke at få
vokseværk. Ulempen her er bl.
a., at det kræver en fantastisk ar-
bejdsindsats både på direktør-
og ingeniørplan. Det kan væ-
re en belastning.

Ulemperne er til at overse
Udgangspositionen for samar-
bejdet i ELSAM er syv, oprinde-
ligt seks, selvstændige selska-
ber, som dannede ELSAM med
det primære mål at formidle
enhver foranstaltning, som for
alle selskaber, set som en hel-
hed, ville medføre økonomiske-
eller andre fordele, siger direk-
tør J. Chr. Clausen, Skærbæk-
værket.

J. Chr. Clausen

Som subsidiært mål stod, at dis-
se fordele bedst muligt fordeltes
på deltagerne. Men de enkelte
værker,'som økonomiske enhe-
der, har været hævdet fra første
færd.

Selvfølgelig måtte stamnettet,
udlandsforbindelserne og alle
nødvendige fællesanlæg ejes af
ELSAM, men vi har gennem åre-
ne set det som væsentligt at
bevare det inciiament, som ind-
byrdes konkurrence bevirkede,

o

selv om konkurrencen ofte har
været af sportslig karakter.

- Der er fordele ved samarbej-
det?

Ja, der er mange: fælles reser-
vekapacitet, lastfordel ing, brænd-
selsdeponering, fælles økonomi
ved brug af brændslet og ud-
landsforbindelserne, der er rustet
til den nukleare udvikling
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-

sentlige indskrænkninger i hand-
lefriheden, men dog til fælles-
skabets bedste. Man må nok
sige, at ulemperne er nødvendige
for at sikre den rette balance,
slutter direklør J. Chr. Clausen.

Bureaukratiet må ikke tage
overhånd
Samarbejdet inden{or ELSAM
har givet interessenterne og der-
med forbrugerne en masse for-
dele: Udlandsforbindelserne gi-
ver 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

,., æ.t?-d4-;r'

Skærbækværket, Fredericia

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 forbin-
delserne til Vesttyskland, Norge
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-
bindelsen mellem det store
vandkraftsystem i Norden og det
enorme el-område i Vesteuropa,

ville vi i dag have været el-
mæssigt isoleret - en mærkelig
blindtarm i en afkrog af Europa.
Heldigvis er vi nu centralt place-
ret mellem de to store el-områ-
der, idet vi har de vigtige jævn-
strømsforbindelser over Skager-
rak til Norge og Kattegat til Sveri-
ge. Disse forbindelser til vore na-
bolande betragter jeg som noget
vigtigi, jeg gerne vil huskes for i

fremtiden, siger direktør E.L. Ja-
kobsen i en jubilæumssnak med
ELSAM-Posten.

- Det var NWK (Nordwestdeut-
sche Kraftwerke), som i slutnin-
gen 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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gerne delegeres videre til EL-
SAMs 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 stem-
me, når vi f.eks. bestiller to kul-
skibe på Lindø værftet. For jeg
kalder det i hvert fald ikke nær-
demokrati, hvis en kreds af bor-
gere i f.eks. Kerteminde alene
skal afgøre, om der ved Risinge
eventuelt skal opføres et kra{t-
værk til fordel for hele Jylland-
Fyn.

OS jeg mener heller ikke, at der
er tale om en højere og renere
form for demokrati, hvis der væl-
ges et specielt repræsentantskab
for ELSAM. En sådan forsamling
vil i en lang række spørgsmål
umyndiggøre de syv kraftvær-
kers nuværende repræsentant-
skaber, og den vil i praksis bety-
de en {usion.

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

ELJ: - En meget stor pædago-
gisk udfordring. Jeg har altid
skullet lægge store tekniske og
økonomiske problemer frem på
en sådan måde, at politikerne
har haft mulighed for at træffe
beslutninger. Opgaven har været
sjov og ikke vanskelig. Jeg me-
ner, at det grundlæggende i en-
hver sag altid kan forklares for-
ståeligt. Og der er ingen grund
til, at politikerne også skal vide
og kunne forstå detaljerne. Politi-
kerne skal kontrollere os teknike-
re, men som udgangspunkt må
de kunne stole på, at det vi læg-
ger frem, er i orden. Et sådant til-
lidsforhold mellem politikere og
teknikere er helt nødvendigt.

E-P: - Har politikerne ikke været
bange for, at teknikerne skulle
rotte sig sammen?

ELJ: - Lige i starten var der no-
gen, der sagde sådan. Men fryg-
ten har været ubegrundet. Kraft-
værkernes direklører har vist en

absolut loyalitet over for deres
egne politikere. Jeg føler nok
snarere, at direktørerne nogle
gange har tilbøjelighed til at støt-
te eget selskabs interesser mere
end de fælles tekniske synspunk-
ter, og de sidder vel netop i

direktørudvalget med begge op-
gaver.

Der har hele tiden været et væl-
dig godt forhold mellem interes-
senterne. Her overfor har der
stået en indgroet skepsis overfor
ELSAM. Værkerne føler nok af og
iil en vis angst for deres fælles,
forvoksede barn. Det er nok for-
ståeligt. I dag går 70-B0o/o al
den samlede omsætning inden-
for kraftværkssystemet via EL-
SAM på en eller anden måde.

Kernekraftdebatten har Sjort
mig lidt angst.

E-P: - Angst og skepsis for EL-
SAM. 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 kerne-
kraften. 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 reg-
nede ikke med, at de havde fol-
kelig gennemslagskraft, fordi de-
res argumenter hviler på usand-
heder 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

EI"TiAM
gennem 25 a,

1946
l/S Vestkraft i Esbjerg dannes.
Værket råder over en effekt på
17 MW. I dag har værket en ef-
fekt på 490 MW.

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

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

1951
Skærbækværket tages i brug.
Etfekt 65 MW - i dag har værket
492 MW.

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

Gallup-lnstituttet har foreta-
get en undersøgelse af folks
viden om ELSAM i forbin-
delse med 25 års jubilæet.

Undersøgelsen viser:

1) Et flertal i befolkningen
mener, man bør lægge
særlig vægt på, hvad EL-
SAM mener om Dan-
marks elforsyning.

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

Fynboerne synes i almin-
delighed at vide mest
om, og have størst tillid
ti| ELSAM,
Men i øvrigl viser under-
søgelsen, at kun 10 pct.
af befolkningen slet intet
kender til ELSAM og EL-
SAMs gøremå\.

Næsten 30 pct. af befolk-
ningen pa Sjælland og i

hovedstaden mener, at
ELSAM også omfatter
dem, selvom ELSAM er
en ren jysk/fynsk forete-
else.

Befolkningsgrupper, der
er placeret politisk "til

venstre for socialdemo-
kratiet" har en klar nega-
tiv indstilling til ELSAM,
og deres viden om EL-
SAMs ejerforhold og op-
gaver er meget ringere
end i øvrige befolknings-
grupper.

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.

",r,,, kl

3)

4)

5)

14
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Da hver fjerde (23o/o) svarede

"nej" til spørgsmålet, blev disse
yderl i gere stil let spørgsmålet:

»ELSAM er en form for virksom-
hed og sammenslutning, som
beskæftiger sig med EL-kraft
produktion. Har De hørt eller
læst om ELSAM ?«

Svaret på dette spørgsmål blev
følgende:

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

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

Total
%o

Jyl I and
o/o

Fyn
%o

Ja

nel

i alt

56

44

100

5B
A'aa

100

92

t,

100

For at komme lidt nærmere ind
på ELSAMs geografiske aktivi-
ietsområde, stillede man
spørgsmålet:

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

Her blev svaret følgende:

Total Jylland Fyn
%o%%

Loll.-
Falster Hoved-

Sjæl- & stads-
land Bornh. omr.
o/o o/o o/o

ne.l

hele danmark

Sjælland

Fyn og Jylland

Fyn alene

Jylland alene

andet

ialt

25

15

6

37

2

10

5

100

a-7

1Q

2

36

1

14

7

100

10

7

76

4

1

2

100

26

15

12
a-7

aJ

10

7

100

19

14

16

ZI

19

11

.).)

1

EJ

4

4

20

100 100

Har man ikke præcise forestillin-
ger om, hvad ELSAM står 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
fjerdedele (760/o), hvor ELSAM
opererer.

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

øvrigl står for.

Et vigtigt aspekt, i en tid, hvor
energiproblemer i videste for-
stand kan vække nationalt præ-
gede følelser, er, hvorvidt EL-
SAM er dansk eller påvirket af
udenlandske interesser.

Man stillede derfor spørgsmålet:

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

Total Jylland Fyn
o/o o/o o/o

Til høj-
re for

Social- Social-
demo- demo-
kratiet kratiet

ok o/o

Til ven-
stre for
Social-
demo-
kratiet

%

rent dansk
udenlandske inte-
resser
ved ikke

i alt

15 28

37 30

100 100

4B

15

37

100

46

14

40

100

61

14
atr

100

tr/)JJ

1aIU

J4l

100

424B

16



LI

:apua6lØl 
^olq

lSLUs6rØds a}]ap ed euare^s

» a rossaralu!
-SIJæA--I3 erer^æus raoelere^
per6 tøq rol I WVS-If 

(aO rou
-oru Jolla 'ossarolur seureEnrq
-ro1 per6 6r1e1yæl1s1r1 r Eulueu
solog rags U\1VS-I3 re6elerel«

:le gpusOløds uerrl opel ltls
't VSll r aslepÅllpurossoroJUr
uro 1e;purs6tøds Se esle0uæ1ro1 I

s,y\vsr= rr] ]^€ers i."l,lTrul
-rol pd ere6;æn 1e eddnt6 ouuop
]e 'os ps]le ueul ue1 ;pu.is6tøds
epuepOpnrol ]op )ølu^æ,1
'opuoracUtlen)lstp 1e6ou ulos
sepe;do ere6;æn esstp +e lolll^q
'lefelenud ro tAVSll te '(%ge)
pe;61>1er1spn r ete6;æn aparoluo

-uoorlsuo^ rouor.lr 'ros ueu uos

'(o/og L)
uapunr66eq r ]Iræ]s ropærl
lælsr olenud loc roqelslosslop
-ue Ie lete relle lele i;eunuu-ro1
apuefen:eno ]6uel 6o uorlnlrls
-ur lele 10r11uego ue ro y\VSll te
'1fu1pur epuelenreno jop ro loc

001 001 001 00r 001 001]te !

uolels
roqe)islos-lo/-s lop

-uelraunur LUo)
elenud

leu

L89L6B
0v Bv 99 Z9 09 LV

9t zl vt B tL 9L
VZ ZT, 9Z TZ BZ OT

o/o o/o

lorleJ) ]orlPJx
-or.uop -ourop
-lercos -lercos
JoI ojls
-uoA lrl

ok Yo
puel1Åp lelol

o/o

iorlerl
-or.uop
-lersos
rol al

-(.øtl llt

o/o

u^l

rele

ueur opollrls
1e;gusOrøds

»ewvsM
ua^q 'oO pe^u

:1e1pus0røds ps6o
r 1ep;oqlopele uto
poLU osleputqlol I

']sørpo rollo ryæpJo1 1a6ou
t!os sos ere6;æn eparoluolro
-orlsua^ 1e ;rn 6urpuelqpur uepps
ue 6o 'lopuelqpur ro rossorolur
olspueluapn 1e 'e:e61æA opara]
-uerJoorlsuon e6ueu ps ]loqqop
rouor.lj ']ep apr^ ouun) le uepn
'peqOrrøq111 1sr1r1od roilo ]lop
-.rol ouore^S ]e sos ]oc 'uorlP)url
-eA) uo re Duæqueuures ouuop
! ]oll!^Ll 'lsuep ro y\vslf ]e 'rol
-Jap Jo 1fu1pur epuelenreno ]aC

']ap

-uelqpur re rossololul a>lspuel
-uopn 'reuou ]ueco.td g L lolq
suopor.u 'ISUBp ]uoJ lo y\vsll
]e 'opr^ ie .teuou (ohgV) uop
-ue ra^q uolsæu ueyl 'eslepÅ|}

-pur Ispueluopn rol uePeqOt;nu
o>lll raI)nlopn eddnrO ouuoC
'"o>1>1! po^« IoJBAS (onLd arporl
roALl puo oroul ]apt 'IPLUSOJØds

ollop 6uu>1luo Poqlolxlsn
ue6ou rap ro 'rp6uetl lap LUoS

'.iopoLr.r_ral

-r1r1od 0o '.ro)tu).la] olsol) op lo]
uaLUuel .re^ .rop '0urp;oy r snq
-pllxes 1a1oq ed sotploq ]opol

'1>1aga apue 6ueu
ro1 6urle1oq uo.tole1e a)stLU
-ouo)lo Do eutaltæn ed te0uru
-6Åqpn apueLur-uo) 'tenteset e0
-rprsue0'6urleptopsel .uet6o-rd
-sploqreu.r€s ]pe.rq ]e peLU uap.ro
-sOep uo ruo OueO alsrol sop
-oLU OU.rOl]ee^uer)l E]l olo>ltu)laI

My\ 09, Pd t>la#o
uo .req 6o 4et1pto51 6ep r tap
-paq ]o>iræA puellÅtpto5 eleq
ro] snlelsleuorDet te1 Mf,l 01
ed >1ræn13 sounLr.tLUo)l 6toq;ey

e96r

'Mt

LnZ 0urulseleq ais.,rØls slarv
z96t

sallæsuoJ

r? 9z rueuueo

ffi



Overfor dette for ELSAMs
goodwill - meget vigtige spØrgs-
må1, 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 syns-
punkt.

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

mod 22o/o), at ELSAM først og
fremmest har lorbrugernes tarv
lor ø)e. Og denne goodwill er,
som det fremgår meget fremher-
skende i ELSAMs eget forsy-
ningsområde, og ganske særligt
på Fyn. lgen ser man, hvorledes
et bestemt udsnit af befolknin-
gen har en meget negativ opfat-
telse af ELSAM, nemlig vælgere
til venstre for Socialdemokratiet
(9% mod 58% !).

Også i forlængelse af spørgs-
målet om interesseindflydelse,
stillede man spørgsmålet:

»Tror De, den overordnede le-
delse at ELSAM overvejende
varetages af tekniske eksperter
eller tror De, den overordnede
ledelse overvejende varetages
af en bredere sammensat kreds
af personer ? «

Her blev svaret:

tekniske eksperter
bredere kreds
ved ikke

i alt

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

Total Jylland
o/o %

Til ven-
stre for

Social- Social-
demo- demo-
kratiet kratiet

o/o Yo

Fyn
Yo

Til høj-
re for

Social-
demo-
kratiet

%o

forbrugernes inte-
resser

El-værkernes inte-
resser

ved ikke

ialt

32

22

4b

100

36

21

43

100

(tr

17

ZO

100

/a+L

16

42

100

35

22

43

100

9

5B

1a

'100

32
39
29

100

I denne sammenhæng, det vil si-
ge ELSAMs stilling i samlundet,
stillede man også spørgsmålet:

,ELSAM eller repræsentanter
for ELSAM har ofte deltaget i

den offentlige debat.om Dan-
marks fremtidige energiforsy-
ning. Mener De, man bør lægge
særlig vægt på, hvad ELSAM
mener om disse spørgsmå1,
eller mener De, disse spørgs-
mål udelukkende er spørgsmål
for staten ? «

I nedenstående oversigt ses
besvarelsen af spørgsmålet, idet
man yderligere har fordelt sva-
rene 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 offent-
lige debat omkring energipro-
blemerne. Godt halvdelen (51%)
mener dette, medens hver femte
(21Yo) mener det udelukkende
er en sag for staten.

1B

Lægger
vægt på Kun for
ELSAM staten Ved ikke

o/o o/o o/o
I alt
ok

total 51

til hø1re for Socialdemokratiet
Socialdemokratiet
til venstre for Socialdemokra-
tiet

hovedstadsområdet
øerne
Jylland
Fyn

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

10021

67 13 20 100
50 'r9 31 100

1B

2B
43

24

46
50
53
63

73
41

44

53

25
1B

19
12

I
31
13

23

29
32
28
25

100

100
100
100
100

100
100
100

Også her ser man, at vælgere
til venstre for Socialdemokratiet
har et stærkt afvigende syns-
punkt, idet disse vælgere om-
vendt overvejende mener, det
udelukkende er en sag for sta-
ten.

Da indstillingen til A-kraft er

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

o/o
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1955
Teknikere på studietur til Hol-
land for at studere, hvordan en
række regionale kra{tværker
havde oprettet formaliseret sam-
årbejde.

Det vedtages endnu engang at
opbygge et samarbejdsnet på
1 50 kv.

1956
Max. belastning i ELSAM-områ-
det 336 MW.

Over ngeniør ved Skærbaekvær-
ket, E. L. Jakobsen, ansættes
17. marts som ast{ordeler.

l/S ELSAN/ starter s t arbejde
f ra et par kontorlokaler i træ-
bygnrngen Skærgarden ved
Skaerbækværket.
De forste par års lastforde ng
sker efter "auktionsprrncippet".
("Borsprrnc D0et";

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 sam-
talen er der flere steder i jubilæumsskriftet enkelte citater. Om det
politiske spil havde Willy Sørensen {Ølgende bemærkninger:

20

Fortsættes

gennem 25 a,

Willy Sørensen:
))Men vi fik da
ELSAM op at stå((



IZ

'ueJ)ouJo) r 1066rl lapBrLUola
pd 6uruÅsrolrOreue suoprlruor1

1e 'Durusrneqrono ojsel uop le
re 6ep 'uo raluel r ouulol ue)
s.rollo ueur penq 6o 6e1se61øq
'rallør..upurA'seOrnleu r roprerl
-1il.! ojolsa^Ur ]E pot! lo.roiuaur
-ueds>1e ]opols I 6o ue6r :ep
-lor..l .rop'elenrDno; eOrpoLule>1
-uen oro^ rolrop ieresrlril 6ep-

'ljetuuec r IræAueJI
-oulol 1e :a66Åq r^ le 'aleloq
-ue orspurs olslØ]s pau ;rn 6ep-

uejleuJal uro

'lr] uosuorØS Å;116 epetø1 ']6llolp]
qelsspueurol lr.u lelep>1 req 6et
le 'Alos 6ruu esor ollrA le uopn
'ps6o 6al sauÅs rolroc 'aue6url r

pur 6rr-u opæs lP rol paq6rlnu 1r1

6el le 'e6uæ1 ps potu ren 6ep-

'uollenJrs sueDuruÅs
,olla r ralledse o>lsrurouo)Ø-)srl
-r1od ep uo aurolrulai poLu po+

e6r1 pd pou alleus 1po0 tøl 6ol.
ueu 'ro)rulo] o/o09 enrlq 6uple
ue1 6ep 'ro>1ru)o] pue re>1r1r1od

orotr o)1spur Jo np 'e[ 'te>1ru1e1
o/o09 60 te1l1rlod oTogg 1enelq ot
re np '.rollØ[A suor :so ouPL] ]e lr]
6r;eføq;11 re^ >lou len 6o 'ora)rlrl
-od eprl ouun)i a1>1r 6111ue6o uros
'('per ']JPr)]soA pd rø11errp or
-o0!lp!]) rolløtl! suof lrl l6es OueD
-uo reLl 6ep 'ere>lrulol urollaul
reyrlrlod ouo oræA ]e UæAS ]ol
-æ^ rapr] 111 6r1e01ø;nlas req to6 -

eulol!ulel l!l leplor.uol ruo

' uosuorØS Å1 pp1 epe>lreeLueq
'ueø gd re6roqseræ onrlq auun>l
6et 'uelseeu ror] 6et 'ef 'uorurl

-uels-rluo) rol 0r1e1>1Å1 re 6ep
t øsæ1'rorl 6ef 'sepelecr;duur e1

-loJlp ep 6o '6u11 ue 1e 6uueprnn
srerporx alple>iPs op r.!allor.lr ro
Jop 'uollo)sro] lop resrn 6ru ro3

iollor
ue6ur ep ra;pds øsæ1 gd ueur
'19 60 lopelE erlsll r 'uoorp
-e) '1euÅsuretl r uo UPtrt ro)1

-Ieus urep 'ef 'uopueuroispPr
-eu6os oporens 'eurolseur pN -

'ourolseul peu rÅisod 1ep
1;e epeDel>1eq dnre11æH sueH -

:Alos tleLl 0o pueut
-rolsppreu6os sØsæl'dnre>11æ11
sueH relsrurrus6uuepur opuor

-æAep urollor.x opØrlr lo sapap
-ulLu uosuarØS Å;1r11 euresserl
! ]plLU ruo 1e0eu la^orls Jap
Aolq uiop 6o 'øsæ1 ro^o rolsEtl
-sOurpuæds[øq arols ay)æ] uo

I!6pu! 1e11etord ; 'leOepey reno
sræ^J uoslopurqroruelS-rluoy
e66Åq te uro peq6rue sapepudo
Jop 0o 'ouJeISUoAS paLU 6ull
-pueqrol | ]/!vslf LUoI lopols I

'ouepuæul
-plou paur oleue uo p1 1e enr6do
rA o]]pm roliop 6o 'rols ro1 jlol
-eueD rel puelspotu ols.rou uoC

']aJISrp leureI
ureq )l] eureueft lr1pur 'ø1>1 6ue6
-iro uo pot! ]trosp;on 6r;euue1
so apanr] ueH 'so lplefo^o ]loq
-ElrJaA 'len rA u;enq 'epebepdo
rop 'puPtxsDurpols )is.rou uo ]e
'olso ! lalol.l puere pd punlsuel
-le uo sapelps epene;do !A '1ou

-olaqsoslalø1 1e6ou re^ alaLl ]oC

'uer)
-pue^ >1srou 6111rq ! ]€l El ouunl
rA sl^q 'ocuojrn)iuox pjPr.l roI
?I oll!^ ulsnpur o)sJou uop ]e 'ap
-e16År1 oC porxr ten Ourpolg e1s
-rou iap ueur 'ebrop epenøld 11

'e6ueng r epaluaq apÅq
-pn Uols por..u ouropuæ;;eels 'e1s

-p!^ !^ uros ']lerlpuen 6r;1rq rege
ruo so os Je r^ elpuÅOeq ']og!]s
]o^olq re^ nvslf ie rouo lro)

'ouroslapu!qrolspuelpn uo

'pls ]e do y1Vst=
ep )!J r^ uo[/\.orolpil.lro+ r.!os

lrl opæJt oJpue r^ otlpur ps 6o
'anls or.tlr.iles r oJæA ]e pa^ uæAS
11undspr1 JSr^ ]o pd epneq eer
-uoqev 0o snqry r auJolJæA Jol
ouJorØDloJrC 'r.t-ro 6rs pøJq a>l)r
.rolloL.l .lop 'o.rpue ep 1e ere;1 16u
-^Ø)ol rap re^ ]ec 'laqe)ssollæI

111 peqOrpuælsnlos sorap ]E 1a0ou
enr61e ellr ollrA oC 'potxr o[>1ræn
-sDurpuæds[øp spuellÅ[.tepuøg
opo]]r.rls orpue ]puelg 'repeqDrl

-o)sue^ a6ueu ropun lpØ+ 
^olq uouorlesruEOrO'nVStf ]orolqelo

l^ llt ps 'reuue;qord opoJoln1srp
6o uapueUrr.l sor.l solpØur Jap
'erlseuuDioq el6ou 1e polsoq uoq
-11edurs t-uos'0;enpnralseuuDroq
atplel?s ]op rol lepols 1 

'1r1 6o1s
all! epleqreues allor.lroin lop
]e 'so .ro1 do lop X!6 uopupqrell=

:uouels uro

!."

b
$
%K-

sf *. tfrs -*

æ.

ffi
ffi-

'eu uafqteq >]læ^l]e]lau.ro>l e]s
-ro] lop ye os;epetdo ed >1r;queq
pau.r nO_LVNy6 apetdo 1e 111

paLU .ra nvsll cu ou.la>l.tæ^ l

6roqsuell I l
olu -A) gg syræns6urpuædslopq
spuel 

^lrepuog 
ern 0tnqspuag r

o).remrye.rlssotg el0rutetel pau
oplaq.reLUES eDtprsua0 elslol

'apesue 7 6o
qM) llu,r g7.6lesrOtaua ialLUeS

r)j 000 09 l- :.re
-sqe>lsuDer ols.ro] r 6uru1æsuu6

snl€]srol
-enrasqo ed laptaqteues .rop
-ærlpu !.ræAll olEUnu.trlto)j slop
-uEU 996 1- ;ude L uep erl ]1erl
opua>lr ne6eq 11 poLU sapual
-po0 nVSll ro1 eutal6æ1pa4

296t

saJJæsuoJ

r9 9Z ueuueo



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

Bernhard Nielsen, Lystrup
næstformand for l/S Midtkraftfra
21. juni 1 97B

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
14. april 1978

O. Niemann Olesen, Frederikshavn
formand {or l/S NEFO, Vendsys-
selværket fral . april l97 4

Thorvald Jensen, Vojens
næstformand for An/S Sønderjyl-
lands Højspændingsværk
26. juni 1970 - 21. december
1973 og formand fra 21 . decem-
ber '1973

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

P.E. Nielsen, Aalborg
direktør for l/S Nordkraft
fral.april 1959

K. Fischer, Åbenrå
direktør for An/S Sønderjyllands
Højspændingsværk
tral . april1972

W. Hanning, Nørresundby
direktør for l/S NEFO, Vendsys-
selværket fra 1 . november 1961 .

ELSAMs DIREKTION:

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

J. Poulsen, Esbjerg
dieklør {or l/S Vestkraft
fral . april1972

E. L. Jakobsen, Fredericia
Administrerende

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

G. Lund-Jensen, Kolding
Kraftvæ rksp roj ekte ri n g
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Tidligere medlemmer af bestyrelsen

Peder Christensen, Re-
bild, Skørping
næstform. for l/S Nord-
kraft 23. okt. 1961 - 27.
april1962 ogiorm.27.
april 1962 -7. okl.1971

J.R. Fanger, Århus
formand for l/S Midtkraft
1 . april 1956 - 16. august
1 958

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

26

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

Tage Due, Aalborg
næstformand for l/S
Nordkraft 28. april 1970 -
7. oktober 1971 og for-
mand 7. oktober 1971
-26. april1974

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

Jørgen Gram, Gabøl
formand for An/S Søn-
derjyllands Højspæn-
dingsværk1.april1956
- 1 7. decembell 961

R. Svane Hansen, Århus
næstformand for liS Midt-
kraft 1 6. august 1 958 -
1 5. august 1 962

H. Fausbøll, Hjørring
næstformand for l/S NE-
FO, Vendsysselværket
1 9. december 1 969 -
1 . april 1976

H.Chr. Hansen,
Middelfart
næstformand for l/S
Fynsværket 29. maj 1958
- 25. maj 1962

Bernhard Grindsted, Vrå
næstformand for l/S NE-
FO, Vendsysselværket
28. juni 1 968 - 1 9. de-
cember 1969

J. Hansen, Vamdrup
næstformand for l/S
Skærbækværket 31 . ok-
tober 1966 - 10. novem-
ber 1 973
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Tidligere medlemmer af bestyrelsen

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

J. Paulsen, f ønder
næstformand for An/S
Sønderiyllands Høj-
spændingsvaerk 25. juni
1962 - 26. juni .1970

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

Børge Sandorff, Kolding
direktør for l/S Skærbæk-
værket'1. april'1956 -
31. december 1977
(medlem af ELSAMS di-
rektion 1972-75)

H. Weldingh, Århus
direktør for l/S Midtkraft
'1. april 1956 - 31 . marts
1 976

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

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

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

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

Willy Sørensen, Vejle
formand for l/S Skær-
bækvaerket 1. april 1956 -
3. februar 1978.
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Th. P. Thomsen, Aalborg
næstformand for Aalborg
kommunes elværk
1 . april 1956 - 23. okto-
ber 1 961
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grove skænderier, og det er helt
afgørende, at ingen tager sig selv
højtidelig. Den, der gør det, vil ik-
ke blive accepteret af den øvrige
bestyrelse".

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

Sv. Aa. Andersen: Det har for-
andret sig meget i årenes løb. I

begyndelsen betragtede vi ude
på værkerne ELSAM som et nød-
vendigt, men noget ubetydeligt
samarbejdsforum, et økonomisk
samarbejde, hvor der kunne la-
ves lidt penge ved at sælge el.

Formænd og næstformænd var
fødte medlemmer af ELSAMs be-
styrelse, og vi referede pligtskyl-
digt, når vi kom hjem i kraftværks-
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.

Med Konti-Skan skete der en for-
andring. Nu blev der plads for
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 fusione-
ring. Vi holdt hele tiden stejlt på,
at ELSAM består af syv selvstæn-
dige kraftværker med hver sin di-
reklør og bestyrelse.

Kun en ville det anderledes, nem-
lig direktør E. L. Jakobsen, som i

næsten alle 25 år har arbejdet for
en fusion. Han har gjort det stæ-
digt 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 el-
værkerne?

Sv. Aa. Andersen: Aldrig. I virke-
ligheden føler direktørerne sig
mere knyttet til deres eget værks
politikere end til deres direktør-
kolleger. Vi har mødt en udpræ-
get grad af loyalitet, og direktører-
ne har givet os folkevalgte en
mængde argumenter forud for
enhver debat i bestyrelsen.

Jeg vil samtidig Iøje til, at vi politi-
kere har stor tillid til, at de indstil-
linger, 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, politike-
re og teknikere arbejder sammen
på i ELSAM, er forbilledlig.

Troen på kernekraft.

ELSAM-Poslen: Jamen ved be-
styrelsen nok?

Sv. Aa. Andersen: Det gør den,
og det skal ELSAMs direktion ro-
ses for. Den gør meget for at hol-
de bestyrelsen å jour med tekni-
ske og handelsøkonomiske ud-
viklinger.

Forud for større beslutninger har
vi altid fået solid information.

Min generation havde lært at ken-
de kernekraften i forbindelse med
krig og ødelæggelse. Derfor gjor-
de det første besøg på et engelsk
kernekraftværk uudslettelig ind-
tryk på os alle.

Vi accepterede fuldt ud Niels
Bohrs ord om, at kernekraften
burde bruges ifredens tjeneste.

ELSAM-Poslen: ELSAM er i de-
batten 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 vir-
kelig 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 fin-
des på værkerne. lndflydelsen vil
blive flyttet fra den decentrale
form og til et centraliseret ELSAM.

1959
Omkring Aalborg kommunes El-
værk dannes Nordkraft, der i

stedet indtræder i ELSAM.

Forhandlinger med Norge om
evt. elsamarbelde må indstilles
pa grund af norsk modvilje.

1960
En henvendelse fra Nordwest-
deutsche Kraftwerke om elud-
veksling 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 mel-
lem de seks ELSAM-værker ble-
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 febru-
ar.
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Forhandlinger indledes med
Vattenfall i Sverige om etable-
ring af kabelforbindelse fra Jyl-
land over Læsø til Sverige. Den
såkaldte Konti-Skan forbindelse.

1963
Nordel - et samarbejde uden
egentlig organisation mellem
kraftværksledere i Norge, Sveri-
ge, Finland, lsland og Danmark
stiftes.

Overenskomst om Konti-Skan
underskrives.

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

1965
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 interessent-
skab.
Driftsregnskabet balancerer
med 50 mill. kr., der er solgt 2
TWh energi. Der er i alt 35
ansatte.

167 højspændingsmaster på li-
nien mellem Esbjerg og Skær-
bæk vælter under en kraftig
storm.

167 master væltede
I november 1966 gik et uvejr
over det sydlige Jylland, oS på
150 kV ledningerne mellem Lyk-
kegård og Skærbæk faldt der
167 master. Kort forinden, i sep-
tember, 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-
stem.

Til erstatning for linien Lykke-
gård-Skærbæk blev der etableret
en '150 kV 2 systems ledning
mellem Ensted og Lykkegård.

11976 henholdsvis 1977 idriftsat-
tes en pol af Skagerrakforbindel-
sen (en jævnstrømsforbindelse
mellem Kristiansand i Norge og
Tjele), hvilket sikrede ELSAM et
samarbejde med et vandkraft-
energiområde.

I 1979 idriftsattes 400 kV forbin-

delsen fra Kassø til Audorf, idet
vi allerede i slutningen af 1978
idriftsatte Kassø-Tjele med 400
kv.

Parallelt hermed er der i de mel-
lemliggende år sket en kraftig
udbygning af 150 kV samar-
bejdsnettet, således at 150 kV
nettet idag er et formasket net,
som ud over samarbejdsformål
tjener til forsyning af et område.

Allerede i 1963, da det beslutte-
des at bygge netforstærkninger-
ne op igennem Midtjylland be-
sluttedes det,

at man skulle prøve at se ud i

fremtiden, og hvor der overho-
vedet var en chance for, at der
siden ville blive behov for yder-
ligere netforstærkninger og/el-
ler højere spændinger, skulle
man bygge ledningerne som
400 kV eller flere systemsled-
ninger.
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er tilstrækkelig produktionskapa-
citet og herunder, at der er
brændsel til at holde trykket på
kedlerne.

Udviklingen af samarbejdet først
mellem interessenterne indbyr-
des, og siden gennem optagelse
af udlandsforbindelserne har
medført, at man stedse har kun-
net installere større enheder med
deraf følgende fordele.

Således måtte man indtil 1961
udbygge med enheder, som hav-
de 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 forbindel-
sens etablering i 1965 og for-
stærkningen af Tysklandsforbin-
delsen samme år var der i reali-
teten givei frihed til at bygge
store enheder, og enhedsstørrel-
sen voksede hurtigt til de nuvæ-
rende store anlæg på 250-300
MW.

Ved udbygningen med stadigt
større enheder har man haft mu-

lighed tor al øge kedlernes trYk
og temperatur og dermed øget
virkningsgraden, hvilket direkte
kan aflæses som et mindre
brændselsforbrug pr. produceret
MWh.

Samtidig har man kunnet reduce-
re bemandingen pr. installeret
MW, idet et produktionsanlæg
stort set kræver samme beman-
ding uanset størrelsen.

27O MW fra Norge.
Produktionsanlæggene blev
oprindeligt bygget som kulfyrede
anlæg eller anlæg, der kunne fy-
res med såvel kul som olie. I

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

Skagerrakaftalerne har også væ-
ret 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 til-
bagelevere den samme energl-
mængde på et andet tidsPunkt
inden for samme døgn. Aftalerne
har indebåret, at ELSAM slap for

at investere i et oliefyret spids-
kraftværk alternativt et luftmaga-
sinværk. Med den store reserve-
procent, som stagnationen i

samfundet har givet på elsiden,
har »punpekraftaftalen" i meget
høj grad været medvirkende til,
at ELSAM har kunnet konvertere
en billig natproduktion på kulfY-
rede anlæg til en spidslastdæk-
ning, som skulle være sket På
oliefyrede anlæ9.

I de første år efter samarbejds-
korsets eiablering var der et ef-
fektoverskud som tølge al, at
hvert enkelt værk selv måtte ha-
ve reserveeffekt, Denne ekstra
kapacitet muliggjorde en udstrakt
anvendelse af brunkul {ra de jY-

ske lejer. Fyring med brunkul
reducerede anlæggenes Ydeev-
ne samtidig med, at de gav an-
ledning til mange havarier.

lgen i 70'erne har der været et
betydeligt etfektoverskud, som
har muliggjort en hurtig omstil-
ling fra olie til kullyring. Alt i alt er
det således på fornuftig måde
lykkedes at udnytte de Periodi-
ske effektoverskud.

Samarbeidet med udlandet
ELSAM har direkte samarbejde
med

Nordwestdeutsche Kraftwerke
AG i Tyskland
Statens Vattenfallsverk i Sverige
Norges Vassdrags- og Elektri-
sitetsvesen i Norge

Endvidere yder ELSAM den for-
nødne 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 nød-
vendigt at indføre nYe metoder
og nye værkløier, men i det
grundlæggende er oPgaven den
samme som tidligere at oP{Ylde
ELSAMs formålsParagraf .

"ELSAMs formål er til gavn for
interessenternes elJorbrugere
at opnå, at den jYskJYnske ud-
bygning og drift af kraftværker
og primære ledningsnet, be-
tragtet som helhed, sker På den

J ævn strømsstationen Tj el e
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10 minutters snak -
og så var hun lastfordeler

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

"Jes Christiansen havde en
god medarbejder, en lille
sød dame, der hed frk. Clau-
sen, der på en helt vidun-
derlig måde var i stand til at
kunne klare de mange og
komplicerede samarbejds-
problemer, der dengang var.
Frk. Clausen havde nu sin
store andel i, at det gik så
godt, som det gik dengang,
og specielt med det tekni-
ske samarbejde centralerne
imellem".

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 kri-
gens tid, frk. Clausen, som
med blid og venlig hånd,
men fast alligevel, kunne
styre de her kraftværksche-
fer".

Af Per Andersen

Det hele tog 10 minutter, da de
jyskJynske elværker fik ny last-
fordeler - endda en kvindelig - i

1946. Det job klarde hun til al-
mindelig tilfredshed i de næste
10 år, indtil ELSAM blev en reali-
tet 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,
siger f ru Else ChristoPhersen
(dengang frk. Clausen) til EL-
SAM-Posten.

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

Else Christophersen (EC): Nok
fordi ingen af ingeniørerne På

36

Sønderjyllands Højspændings-
værk var interesseret. Direktør
Jes Christiansen bad mig plud-
selig om at komme ind på sit
kontor med de foregående da-
ges 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-
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 fortalte,
hvad man skulle gøre.

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

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

E-P: - Hvad var da Deres forud-
sætninger?

EC: - En sproglig studenterek-
samen fra fønder! Med den,
som ballast, blev jeg i 1944 an-
sat til ai hjælpe den ingeniør,
som både var leder af laborato-
riet, lastfordeler, og meget me-
get andet. I laboratoriet lærte jeg
at blande forskellige væsker
sammen, men ikke hvorfor. Jeg
hjalp ham også med at sam-
mentælle de samkørende vær-
kers dagskurver og tegne en
kurve over den samlede belast-
ning. Jeg kunne i det hele taget
klare en masse idiotarbejde.
Men pludselig en dag døde in-
geniøren, og så....

E-P:- Gav Deres mangel På tek-
nisk viden ingen problemer?

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

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

Og jeg lærte, at selvom der er
en ledig dampturbine til rådig-
hed, er den intet værd uden
damp.

Maskinmestrene regnede mig
heller ikke for så meget i begyn-
delsen. De syntes ikke, at en
kvinde havde noget at gøre med
en maskinhal, men da jeg nogle
gange havde klaret telefonpas-
ning og andet administrativt ar-
bejde for dem, mens de havde
travlt med at udbedre maskinha-
varier, blev jeg accepteret.

E-P: - Hvad med lastfordelin-
gen?

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

Sa gjaldt det om at overtale me-
sirene. For det var ikke altid lige
velset at bede om at få en ma-
skine igang. På FYnsværkei var
der et par store, gode diesel-
motorer, som hurtigt kunne hjæl-
pe os, men fynboerne havde ik-
ke altid lyst til at være frelsende
engle. De havde jo næsten in-
gen 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 udkoblin-
ger 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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1967
NEFO, Nordjyllands Elektricitets-
forsyning l/S optages som 7.
interessent i ELSAM.

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 prøveord-
ning 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.

Status for
ELSAMS deltagelse
i varmeplanlægningen
Af civilingeniør Ole Stengaard Hansen

ELSAMs rolle i varmeplanlægnin-
gen 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
32 kommuner i de tre sydjyske
amter stort set færdiggjort deres
varmekortlægningsarbejde; for de
30 kommuners vedkommende
med bistand fra ELSAMs edb-
system.

Energistyrelsen ønsker varme-
kortlægningen for Danmark som
helhed færdiggjort i indeværende
år. Dette har medført, at kommu-
ner uden for de områder, som
berøres af naturgasprojektets fa-
se 1 er gået i gang med kortlæg-
ningsarbejdet. Loven om varme-
forsyning forudsætter forsynings-
selskabernes deltagelse i kort-
lægningsarbejdet. For at støtte
vore forsyningsselskaber i dette
arbejde stilles edb-systemet til
udarbejdelse af energiatlas ve-
derlagsfrit til rådighed for alle
kommuner i ELSAM-området.

T
T

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

3B

sennem 25 a,

Fortsættes
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1971
Randers kommunale Elværk op-
tages i Midtkraft, og ophører
samtidig med at have observa-
tØrstatus 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 ker-
nekraftbyggeri oprettes ELSAMS
projekteringsafdeling (den sene-
re Kraftværksafdel ing).
I første omgang ansættes 34
ingeniører og 7 assistenter.
Kraftværksafdelingen havde de
første seks år til huse i en
barakby placeret ved Luchts-
minde.

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 olieforsy-
ningskrise i forbindelse med krig
i Mellemøsten.

Først olien - siden
kul
Af direktør Poul Sachmann

I 1967 i forbindelse med indfø-
relsen af en økonomisk tæt sam-
køring 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 op-
gaver blev at forhandle brænd-
selskontrakter i fællesskab. I 1969
indgik man den første langtids-
oliekontrakt i fællesskab gælden-
de for fire værker. I forbindelse
med oberst Kaddafis nationalise-
ring i Libyen erklærede oliesel-
skaberne force majeure, hvorefter
nogle få medlemmer af brænd-
selsudvalget måtte genforhandle
kontrakterne på de enkelte vær-
kers vegne. Dette blev starten til

det fælles brændselsindkøb, som
ELSAMs bestyrelse godkendte
som en prøveordning med virk-
ning fra 1 . juni 1970.

Genforhandlingen medførte re-
duktion i kvantaene, hvilket i for-
bindelse med idriftsættelsen af

flere nye store oliefyrede anlæg
førte til en meget intensiv ind-
købsaktivitet med forhandlinger i

lran, Syrien, Kuwait, Brasilien,
Argentina, Venezuela, Mexico,
USA {oruden en række nærmere-
liggende lande. Den store trans-
portafstand bevirkede anvendel-
sen 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 udbyg-
gedes 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 olietan-
kere. Bygningen af et 5000 t tank-
skib til dette formål var stærkt
inde i billedet.

Efter at dette havde fungeret til-
fredsstillende i et par år stadfæ-
stede bestyrelsen pr. 1 . luni 1972
det fælles brændselsindkøb som
værende en fast aktivitet. Kort tid
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Seks repræsentanter
dagligt samvirke:

for el-samarbejdets »græsrødder«, forsyningsselskaberne, om formen for

De dagtige ledere af forsyningsselskaberne i Skærbæk,
Horsens om positive og negative sider ved ELSAM - som
hverdag.

Af lb Dalgaard

Hjørring, Skive, Thisted, Århus, Odense og
de opfatter samarbejdsorganets funktion til

- Det er forkert at tro, at ELSAM er
toppen på kransekagen i detjysk-
fynske el-samarbejde. Tværti mod
er el-samarbejdets »sr€srØd-
der", forsyningsselskaberne, de
egentlige ejere. Og derfor er EL-
SAM at beiragte som et service-
organ for bunden i kransekagen,
forsyningsselskaberne.

Denne opfattelse af ELSAM frem-
sættes af direktøren for Elforsy-
ningen Nordvendsyssel, Per The-
strup, Hjørring, men den dækker i

det store og hele - men naturlig-
vis med visse modifikationer -
den mening, fem andre daglige
ledere af jysk-fynske forsynings-
selskaber også har - og som i

denne artikel er brugt til ai tage
pulsen på selskabernes tilfreds-
hed med ELSAM's daglige virke.

I syd sætter lederen af Elfor-
synings-Andelsselskabet Sønder-
jyllands Vestkyst, direktør J. Ok-
sen, 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 for-
brugerne står øverst i pyramiden.

- Spørgsmålet om forbindelser-
ne til ELSAM er for os et kom-
plekst begreb. Det er ubestride-
ligt, at ELSAM røgler den primæ-
re opgave, samarbejde, planlæg-
ning og koordinering, godt, men
det betyder ingenlunde, at jeg er
ukritisk overfor samarbejdsorga-
net. Det er os, der er tættest På
forbrugerne, og alt det, der kom-

42

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{or-
mationsvirksomheden. Det er et
punkt, vi bør have et tættere sam-
arbejde om. Jeg mener, at EL-
SAM skal bruge os, hvis der er
noget, man ønsker skal ud til for-
brugerne. Forsyningsselskaberne
har nemlig et godt omdømme,
og det bør vi udnytte. I konse-
kvens heraf er jeg naturligvis
modstander af, at ELSAM f. eks.
udtaler sig om el-priserne. Vi ved
af erfaring, at forbrugerne mis-
forstår den slags oplysninger
som værende priser, de skal be-
tale. ELSAM har også blandet sig

i varmeplanlægningen, selvom
den i realiteten skal løses af kom-
munerne og forsyningsselska-
berne i samarbejde. ELSAM bør
nøjes med det energi-atlas, dei'er
udarbejdet.

Bange for centraliserings-
tendenser
- Det skal ikke være nogen hem-
melighed, at vi i el-kredse er
bange for, at ELSAM vokser sig
for stor, og at centraliserings-
tendenserne breder sig yderlige-
re, fortsætter direklør Oksen. EL-
SAM bør overlade de decentrale
værker til kraftværkerne, som og-
så bør forestå udbygningen af de

ELSAM skal ikke være
kransekagens top,
men bundens serviceorgan
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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 oP-
forelse al 600 MW kraftværks-
blok (EV3) på Enstedværket.

Det besluttes, at oliefyrede blok-
ke skal bygges om til kulfYring.

1975
Skitseprojekt til kernekrafiværk
ved Gylling Næs skaber vold-
som debat.

Første kulleverance fra Australi-
en.

1976
Automatisk system for stYring

og overvågning af 400 kV-høj-
spændingsnettet tages i brug.

Skagerrak-kablet tages i brug,
og ELSAMs jævnstrømsstation i

Tjele indvies.

ELSAIV beslutter at gå med i

forsogsarbeide med store vind-
moller.

1977
Bestyrelsen vedtager nYe ved-
tægter, som bl.a betYder, at
værkernes direktører ikke iaen-

gere har stemmeret i bestyrel-
sen.
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Direktør Jacob AxelZøYlner, Skive

- misforståelser er sejlivede.

at ELSAM er en samarbejdsPart-
ner, der teknisk udtører et godt
arbejde. Men da ELSAM hos nog-
le har fået et halvdårligt rY, vil
det gavne, at ELSAM udadtil hol-
der en lidi lavere Profil, under-
streger Per ThestruP.

Brug for viden om ELSAM

- Vi har ikke kontakt nok med
ELSAM til at blive vildt begejstret

- eller det modsatte. Så enkelt ka-
rakteriserer direktør Jacob Axel
Zøylner, Salling-Fjends og Gin-
ding Herreders HøjsPændings-
anlæg i Skive, den daglige forbin-
delse mellem hans selskab og
ELSAM. - Men, tilføjer direktøren,
udfra mit synsPunkt er forbindel-
sen til{redsstillende. Den eneste
direkte kontakt, vi har, er På infor-
mationsområdet. 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 samar-
bejdsorganet ofte angribes for at

sige for lidt. Men det er endnu en
gang ikke muligt at gøre alle til-
freds. 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 altid

bedst, når folk forstår baggrun-
den for aktuelle udtalelser.

- Jeg tror ikke, at der mangler
noget særligt i kommunikationen
mellem ELSAM og forsYningssel-
skaberne. I hvert fald har EL-

SAM gjort sig hæderlige anstren-
gelser lor aI gøre den bedre. Det
er der også behov for, fordi man
så ofte hører og læser gruoP-

vækkende 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 nærliggen-
de, fordi de har den nære kontakt
med ELSAM. I bedømmelsen af

ELSAM skal man imidlertid ikke
glemme, at organet har fået til-
lagt flere og flere oPgaver. Jeg
tror heller ikke, at den o{fentlige
debat har haft nogen direkte be-
tydning på f. eks. valgene til vort
repræsentantskab. Eftersom vi

imidlertid har et forsyningsområ-
de, der ligger tæt På det sted,
hvor der er søgt efter et egnet
deponeringsted ti I atomaffald, var
der til vort rePræsentantskabs-
valg opstillet en kandidat af kred-
se, der er imod kernekraft. Ved-
kommende ville dog nok have
været opstillet alligevel, og derfor
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Borgmester Willy Sørensen, EL-
SAMs dynamiske og håndlaste
formand {ra starten, trækker sig
tilbage. Han afloses af direktør
Thorvald Jensen, Vojens.

ELSAMs {ørste orienteringsmø-
de for værkernes repræsentant-
skaber holdes i Vejle.

Der indføres nyt lastfordelings-
system mellem værkerne. Der
udregnes f ra ELSAMs kontrol-
rum køreplan for hver halve ttme
dognet rundt.

Afregning sker i fremtiden efter
pu lleprin cippet.

Linlealdelingen opftnder Sofus
en maskine. som vækker n-

ternational opmærksomhed ved
at spu e Skagerrak-kablet ned i

havbunden

a*u& rsa l

iflåx§u§5fr§r,,=,

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 Ar-
mann, Århus kommunale Værker.
Vores indflydelse er desuden hel-
ler ikke så stor, men det ser vi
gerne ændret. Vi har f. eks. tid-
ligere talt for oprettelsen a{ et EL-
SAM-repræsentantskab med ind-
flydelse i forhold til størrelsen.
Men det vandt ikke genklang. I

stort omfang er det jo kommu-
nerne, der garanterer for EL-
SAM's låneoptagning, og det i

sig selv kunne egentlig nok virke
begrundende for repræsentant-
skabstanken.

- Disse bemærkninger til trods
mener jeg, at ELSAM har udtør1

et stort og dygtigt arbejde af be-
tydning for hele el-sektoren. EL-
SAM har gjort forstandig brug af
stordriftens fordele, men har alli-
gevel haft besvær ved udadtil at
virke som et demokratisk organ.

- Jeg synes pr. princip ikke, at en
kontakt kan blive for god, men
det skal dog siges, at ELSAM har
gjort sig megen umage med sa-
gen. Jeg må dog hævde, at EL-
SAM har brug for at få forbed-
ret sit image. Det er et spørgsmå|,
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 blan-
der sig i mere end man skal, men
jeg synes på den anden side hel-
ler 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 luk-
ket 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 bro-
ther" mellem Deres forsynings-
selskab og ELSAM?

- Nej, vi er selv et stort selskab
og har derfor hånd om mange
ting. Men for nogle af medarbej-
derne kan ELSAM godt opfattes
som noget fjerntliggende. Deraf
kommer automatisk en frYgt for,
at organet kan udvikle sig i bu-
reaukratisk reining. Det er hel-
digvis ikke sket endnu, og med
hensyn til løsningen af selve oP-
gaven 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 pro-
duktionens drifi og udbygning, at
skaffe brændsel samt skabe øko-
nomiske fordele ved udlandsfor-
bindelserne. Det er formå|, der
skal dyrkes 100 procent. Men jeg
mener absolut ikke, at ELSAM
skal optræde som skibsreder el-
ler konkurrent til det danske er-
hvervsliv.

- Mit syn, konkluderer Knud Bre-
dal, på vort samarbejde er, at
både ELSAM, distributions- og
produktionsleddet er en treenig-
hed: Lldadtil skal vi optræde i

enighed - og indadtil som parter,
der kan lave en fordeling af vore
opgaver, så slutresultatet bliver
det optimale.

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 ud-
stikke retningslinjerne. Når det er
iilfældet, skal man ikke vente til
bagefter med ai kritisere.

For krævende at vente
- I det store og hele er kommuni-
kationen god nok. For nogle år
siden blev det fastlagt i vedtæg-
terne, at der skal holdes to årlige
orienteringsmøder, fortsætter di-
reklør Bredal. Ud fra en vurde-
ring af holdningen passiv/aktiv
mener jeg, at den, der vil sidde
og vente på informationer fra EL-
SAM, 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 brot-
her" mellem ELSAM og os. Men
det skyldes nok, at ELSAM's syn
på tingene let bliver mere stor-
slået end vort. På grund af gra-
den i dette syn kan der let blive
mindreværdskomplekser hos fol-
kene i forsyningsselskaberne -
og vi vil let komme til at handle
derefter. Big brother-følelsen op-
står jo kun hos den, der føler sig
lille iforhold til andre.

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

En af verdens stØrste kultermi-
naler blev taget i brug ved En-
sted havn.

Fra Lindøværftet leveres to 7500
t pramme "Willy" o9 »trhorvald«
ti| ELSAM.
Prammene bruges til at fragte
kul fra terminalen i Ensted til
Fynsværket og Skærbækværket.

Sammen med ELKRAFT og Aal-
borg Portland Cementfabrikker
stifter ELSAM l/S DANASKE,
som skal udvikle brugen af fly-
veaske indenfor byggeri og vej-
anlæ9.
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E-P: - Er ministeriets apparat
godt nok til alene at træffe be-
slutning?

PN; - Ja, det er godt nok.

E-P: - Er der ikke en modsæt-
ning mellem EnergiPlan B1's
mål: Billigst mulig energi, og re-
geringens støtte til kostbare sol-
anlæg, samtidig med at der oP-
kræves afgifter På billig kulPro-
duceret elektricitet?

PN: - Nu skal man ikke blande
tingene urimeligt sammen. Det

er vigtigt at udvikle den vedva-
rende energi, og de få Penge vi
yder i støtte til deite formål kan
ikke sammenlignes med elener-
giafgiften, som bl.a. har til formål
at begrænse folks energiforbrug.
Det er vigtigt at fastholde Pro-
portionerne i energidebatten.

Selv om elselskaberne siger no-
get andet, har folk med elvarme
ikke fået større stigning i ener-
giafgifterne end folk med olieoP-
varmning. Men hvis vi ikke hav-
de lagt afgift På den kulbasere-
de elopvarmning, ville vi have
fåei en utilsigtet stigning i elfor-
bruget. 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.

Sådan kan der stYres'

E-P: - Hvorlor skal folks elfor-
brug styres?

PN: - Som allerede nævnt koster
100 MW-effekt mange Penge' I

det hele taget står vi overfor
enorme investeringer i energi-
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'

E-P: - Men hvo-1'dan kan du stY-

re?

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

planslovgivningen. ltølge den
kan man Politisk beslutte, hvor-
dan {olk i bestemte områder skal
fyre. Vi kan jo ikke anlægge ra-
tionelle rørlørle oPvarmnings-
muligheder som naturgas og

kraft/varme, hvis folk ikke slutter
sig til systemerne. Sådanne krav
om tilslutning kan måske for den
enkelte betyde en øjeblikkelig
ekstraudgifi, men for samfundet
vil det være billigst.

Jeg vil i øvrigt Pege På, at vinte-
rens debat om kraft/varme og

naturgas har været helt tåbelig.
Vi skal jo have begge dele og

mest kraft/varme. Men tidshori-
sonten syntes helt glemt. Det ta-
ger kortere tid at få et naturgas-
system sat i gang end at bYgge

nye kraft/varmeværker. OPvarm-
ningsbesparelsen bliver altså
hurtigere mærkbar ved naturgas
end ved kraft/varme.

Rationering - mest retfærdig.

E-P: - Hvad tror du forbrugerne
vil sige til at blive underlagt be-
stemte krav om oPvarmnings-
form?

PN; - Nogle vil Protestere På
samme måde som nogle Pro-
testerede, da kommunerne i sin

tid lavede fælles vandforsYning
og kloakering. Der er altid no-
gen, 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 rationeringsord-
ning end ved elafgifter.

Energipoliti? - Nei tak.

E-P: - Hvordan vil du kontrollere
et evt. forbud mod eloPvarmning
i bestemte områder?

PN; - Jeg foreslår ikke oPrettel-
se af et sPecieli energiPoliti-
korps. Altså intet "Posekiggeri"
eller "dyneløftning". Det må væ-
re målet at skabe sådanne Pris-
forhold eller rationeringsordnin-
ger, at det bliver logisk for folk at

bruge den oPvarmningsform, vi

Det besluttes, at de 7 interes-
senter, skal henlægge og af-

skrive i fællesskab På Produkti-
onsanlæ9. 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-maski-
ne: RC 8000.

"Sofie" - en videreudvikling af

nedgravningsmaskinen "Sofus"
arbejder for det engelske Post-
væsen iden Engelske Kanal.

I forbindelse med undersøgel-
ser af salthorste til Placering af

kernekraftaffald, indledes dYb-

deboringer ved Linde.

4OO kV-iorbindelse etableres
over grænsen til TYskland.

Der opstår debat om havne- og

kraftværksProjekt ved Bisinge,
Kerteminde.
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1980
Kantinebygning tages i brug.

Det nye kontrolrum tages i brug.
F ytring a' styrrng og overvåg-
ning af el-systemet fra det gamle
til det nye kontrolrum sker hur-
tigt og uden komplikationer.

Kontrakt om levering af 28 mill.
t kul fra Colombia i perioden
1986 - 2000 underskrives. Kon-
trakten betyder, at arbejdet med
at etablere en helt ny kulmine
og udskibningshavn til i alt 3
milliarder dollars sættes i gang i

den sydamerikanske stat.

To kulskibe på hver 132.000 t
bestilles ved Lindøværftet. Ski-
bene vil koste 600-700 mill. kr.

og skal leveres i 1983.

t-::* :I,

E-P: - Hvad mener du om EL-
SAMs udbygningsplaner?

PN: - De ser fornuftige ud. Jeg
har gerne taget byrden i den of-
fentlige debat ved at argumente-
re for nye kulhavne og nye kul-
kraftværker. Det har været uri-
meligt, 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 morgen-
dagens problemer kan løses. Så
er det os politikere, der skal ta-
ge det politiske slagsmå|.

E-P: - Der har været røre om
ELSAMS kulkøb i Sydafrika?

PN; - Rollerne skal fordeles rig-
tigt. Så længe ELSAM gør, hvad
det kan for at efterleve opfor-
dringen fra regeringen om at fin-
de andre markeder, så er det
oK.

Hele vores kulhandel drøftes i

øvrigt nu løbende i ministeriets
kulforsyningsudvalg. Her sigter
vi mod en spredning af kulkøbe-
ne. Jeg synes, det er en stor for-
del, at staten har engageret sig.
Vores alt for store afhængighed
af Polen er jo f.eks. a'lene et re-
sultat af elværkernes egen ind-
købspolitik.

E-P: - ELSAM har da i mange år
købt kul i Australien, Canada,
USA, Sydafrika, og der er ind-
gåei verdens hidtil største kon-
trakt med Colombia om 28 mill
tons over 14 år.

Er det ikke udtryk for spredning
af købene?

PN: - Jeg vil blot fastholde, at de
sjællandske kraftværker gjorde
sig afhængige af Polen, og det
er ikke bedre, ai ELSAM er ble-
vet afhængig af Sydafrika.

Kernekraft???

E-P: - Kernekraft er der ingen
interesse for?

PN: - I tresserne gik en gruppe
progressive partier i folketinget

ind for kernekraft. Men ikke
kraftværkerne, de ville kun
brænde billig olie af.......

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

PN: - Det forandrer ikke billedet
af elværkernes passivitet. Men
kernekraft er et politisk problem.
Befolkningen præges af irratio-
nelle følelser i debatten: Tvivl og
angst. Viden plejer i en debat at
være magt, men i kernekraftdi-
skussionen er uvidenhed ikke
så magtesløs endda.

Det må vi tage hensyn til, og
hvis vi ikke kan formulere byg-
ning 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?

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

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

PN: - Den vil blive vurderet om-
hyggeligt. Spørgsmålet er først
og fremmest, om ambitionsni-
veauet bliver nået - og hvad
bliver prisen i det hele taget på
et evt. affaldsanlæg. På det om-
råde er der mange negative
overraskelser i udlandet. At
faldsproblemet kan løses med
aftaler i udlandet, men det skal
være gode, klare aftaler, hvor
modparten ikke har mulighed for
at springe fra i sidste øjeblik.

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

PN; - Det afviser jeg at svare på.

gennem 25 a,
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Tre uden sympati for ELSAM:
- Jeres monopol må brydes

Journalist Stig Petersen har
talt med repræsentanter for
tre energigrupper, som alle
er modstandere af ELSAM:

o Susan Jessien, medfor-
fatter til rapport om alter-
rlativ energiforsyning i

Arhus.

o Niels Teglskov, medfor-
fatter til modrapport om
Varmeplan Århus.

O Birte Knudsen, aktiv i

komiteen mod Risinge-
værket.

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

fundet i dag. De kører centralise-
ringspolitik, de fører vækstpolitik,
altså helt anderledes end det,
man egentlig ønsker: En bremsen
op, en decentralisering af beslut-
ninger, mener Birte Knudsen. Og
fortsætter:- Det er godt med nog-
le dygtige teknikere men det er
farligt, når de har magten alene -
og det har de i ELSAM. De be-
stemmer det hele og kører den
her marionetbestyrelse foran sig.
Men den har ikke en pind at skul-
le ha'sagt.

Niels Teglskov: -Yi er i en enorm
brydningstid. Det er helt nye sig-
naler, når regeringen og energi-
ministeriet som udgangspunkt for
energipolitik og energiplanlæg-
ning går frem efter sparebestræ-
belser og behovsanalyser. Det er
noget helt nyt i forhold til traditio-
nel energiplanlægning, hvor man
har sagt: "Vi skal til et hvilket som
helst tidspunkt sørge for, at der er
rigelig med forsyning, vi skal bare

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."

Stig Petersen: - Hvem er det, der
siår bag den holdning, der bryder
med traditionelle tankegange in-
denfor energiplanlægningen?

Birte Knudsen; - Det er noget, der
bryder rundt omkring i hele be-
folkningen. Dels er der noget
overordnet, der kommer fra de
politiske pariiers programmer, det
betyder ikke altid så forfærdelig
meget, dels er der {olk rundt om-
kring, der på trods af at de bliver
modarbejdet, selv arbejder med
solfangere og biogasanlæg og
sådan noget. Det er virkelig no-
get, der har givet genklang alle
vegne. Og det på trods af, at vind-
mølleejere f.eks. i første omgang
blev modarbejdet af Danske El-
værkers 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 fuldstæn-
digt som galamatias. I dag er der
alligevel sket så meget, at man
går i gang med de små 5-10
MegaWatt kraftvarmeværker. Men
det, der er problemet, er, at der
ikke er plads til både de små de-
centrale kraft/ varmeværker og de
store mastodontværker som Stud-
strup. 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%!Birte Knudsen: Teknikere i ELSAM bestemmer det hele.
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Susan Jessien: - Det er
energipolitik igennem.

græsrødderne, der skal presse en anden

- Og man skal starte lokalt. Og
det kan man gøre, for man har
forsyningsselskaberne. Man kun-
ne prØve at give noget af magten
tilbage til dem, i stedet for hele ti-
den 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 EL-
SAM", og hvis det fortsat funge-
rer, som del gør nu, så kommer
jeg aldrig til at sige "vi« om EL-
SAM. Hvis jeg vil være med i EL-
SAM-systemet, så må jeg i hvert
fald stride for at få lavet det om.

Niels Teglskov: - Men der er vel
også forhold, der gør det vanske-
ligt at trænge igennem til ELSAM,
nemlig at man ikke er særlig inte-
resseret i at komme ud at diskute-
re med de forskellige grupper,
der arbejder rundt omkring. Vi op-
levede en polemik omkring Glat-
ved-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 bag-
grund 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 di-
skutere. 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.

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%.

Susan Jessien: - Og der er jo vidt
forskellige valgregler til repræ-
seniantskaberne i forsyningssel-
skaberne. Nogle steder er det
alle, der køber el, der kan stem-
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 no-
gen 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 inde-
fra. Det, man virkelig må efterlyse,
er en overordnet energipolitik. Før
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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 besparel-
ser, og hvilke muligheder vi har
for forsyning fra f.eks. indusirivirk-
somheder, skraldproduktion o.s.v.
og hvordan, vi så kan bygge for-
syningen op.

Susan Jessien: - Ja, det kræver
en enorm kamp med udspring i

græsrødderne. Det er græsrød-
derne, der skal presse en anden
energipolitik igennem, der er ikke
andre til det.

Birte Knudsen; - Men jeg synes
ikke, man skal sige "ELSAM, det
er alligevel så håbløst udemokra-
tisk, så der ikke er noget al gøre
ved det". Man skal også tage den
interne strid ved at sige: "l må ik-
ke stå frem og sige, I er forbru-
gerejet 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.
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ter for de syv jysk-fynske kraft-
værkers samarbejde.

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 indfly-
delse, når der skal træffes tekni-
ske beslutninger.

Udviklingen de senere år har
vist, at elforsyningen ikke læn-
gere alene er tekniske løsnin-
ger. Det er i høj grad også ble-
vet et spørgsmål om politik og
om at tale et sprog, som også
centraladministrationen kan for-
stå.

Denne tendens, der præger
energiforsyningen over hele ver-
den, er en udfordring til tekniker-
ne, og jeg har oplevet en udvik-
ling i retning af, at også ELSAM
er indstillet på at være lige så
nøjeregnende med det formelle
administrative og politiske i op-
gaverne, som man hidtil har væ-
ret med det tekniske.

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.

Uanset hvor ubehageligt det kan
føles for de medarbejdere, der
har stræbt efter den bedst muli-
ge løsning, så tror jeg, vi må
lære at leve med, at energifor-
syning er blevet en politisk di-
sciplin med alt, hvad det med-
fører.

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 hur-
tigt har forstået at omstille sig til
de nye vilkår. Der er sket en hur-
tig udvikling i retning af tilpas-
ning til og samarbejde med et
system, hvor der sker en poli-

tisk håndtering af elforsyningens
vilkår.

Denne udvikling, der i meget høj
grad er kanaliseret gennem
Danske Elværkers Forening,
skyldes bl.a. også ELSAM's ind-
sats. Det viser sig ved, at fx ved
forhandlinger med statslige
myndigheder er der altid en re-
præsentant for ELSAM med
blandt forhandlerne fra Danske
Elværkers Forening.

Det er ingen overdrivelse at si-
ge, at de statslige energimyn-
digheder øser aI ELSAM's vi-
den. Det gælder såvel energi-
ministeriet 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 inter-
nationalt anerkendte status er
kommet de hjemlige energimyn-
digheder til gode.

Det kan være svært al tå øie på
princi piel I e uoverensstem melser
mellem producenterne og disiri-
butionsselskaberne. Det hele
drejer sig om at betjene samfun-
det med den nødvendige energi.
Men mellem de to parter kan der
godt være naturlige interesse-
f orskelle.

De kommer til udtryk i udvalgs-
arbejdet i Danske Elværkers
Forening. lkke ved konfrontati-
on, men ved saglige drøftelser
over bordet, hvor det er argu-
menternes vægt og hensynet til
helheden, der tæller.

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

Den tredie kulpram på 7500 t
afleveres fra Lindøværftet. Den
får navnet.Erik L".

"Sofie" nedgraver det nye høj-
spændingskabel mellem Sver-
ge og Bornholm.

ELSAMs omsætning i lubilæ-
Lmsaret var ca. 3 mia kr.

Der er ansat 31 9, heraf 1 20
ingeniører og andre højere ud-
dannede.

ELSAN/ lormidlede salget af
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.

cb

sennem 25 a,
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Risø: Mange års
givtigt sarnarbeide
Af adm. direktør Niels W. Holm.

ELSAM og Risø

Mens samarbejdet mellem el-
værkerne og atomenergikommis-
sionen daterer sig tilbage til kom-
missionens oprettelse i 1955, er
de faglige samarbejdsrelationer
mellem ELSAM og Risø stort set
af nyere dato.

Atomenergikommissionen blev
oprettet på et tidspunkt, hvor of-
fentligheden var stærkt engage-
ret i energispørgsmå|. Energipri-
serne var hø1e - relativt næsten
som idag - og man forudså
energimangel. Det var, før de
meget store oliefund i Mellem-
østen blev udnyttet, specielt i

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 ønske-
de ikke, at danske forbrugere
skulle være prØveklud for en ny
og uprøvet teknologi. Nogle i el-
værkskredsen så nok også
oprettelsen af AEK og Risø som
et skridt ad bagdøren imod na-
tionalisering, med andre ord no-
get man måtte stille sig tøvende
over for. Det gjaldt dog langt fra
alle. Lad mig fremhæve en per-
son - {ra ELSAM-siden - direktør
Jens Møller fra Vestkraft, som i

mange år som atomenergikom-
missionens næstformand gjorde
en fremragende indsats for at få
et frugtbart samarbejde etableret
mellem el-værker og AEK.

Forsøgsanlæg Risø blev startet i

1957 og fik en meget bred pro-
grammæssig opbygning. Opga-
ver med henblik på indførelse af
atomkraft i Danmark var hoved-
hjørnestenen, men samtidigt blev
der igangsat forskning på en
lang række felter, hvor nuklear
teknik var væ,rktøjet snarere end
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målet. lnstrumentering, materia-
leforskning og meteorologi er
eksempler herpå, og dei var vel
denne bredde i videnopbygning,
der i starten af 7Oerne gav bag-
grund for et med tiden omfatten-
de fagligt samarbejde mellem el-
værkerne og Risø.

I 1971 henvendte ELSAM sig til
Risø om bistand til pladsunder-
søgelser, hvilket tørte lil opstil-
ling af meteorologiske målesta-
tioner, indsamling af meteorolo-
giske spredningsdata, videreud-
vikling af regnemodeller for
spredning i atmosfæren,
dosisberegninger, undersøgelse
af befolkningsfordelinger og
-prognoser for hele landet, m.m.
Senere fortsattes med mere de-
taljerede undersøgelser på Gyl-
ling Næs og Glatved samt på
sjællandske pladser. I 1973-74
blev Risø inddraget i el-værker-
nes undersøgelse af den canadi-
ske CANDU reaktor og fik såle-
des mulighed for at bidrage til en
vurdering af sikkerhedsforhold
for en bestemt type reaktoran-
læ9. Et samarbejde med Vest-
kraft om pålidelighed at tøde-
vandssystemer var blandt de tid-
lige eksempler på industriel risi-
koanalyse, som nu er en be-
tydelig kontraktaktivitet for Risø.
Således har Risø i de senere år
lavet pålidelighedsundersøgelser
på kemiske virksomheder, olie-
pl atforme og natu rgassystemer.

Samarbejdet med el-vaerkerne
om en udredning vedrørende
brug af el-varme har været væ-
sentlig for opbygning af viden i

Risøs Energisystemanalysegrup-
pe, som yder teknisk bistand til
energiplanlægningen i Danmark
og udlører kontraktarbejde for
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 undergrun-
den. Risø er også inddraget i el-
værkernes vindkraftprojekt og
har ved dette arbejde vundet er-
faringer, som er nyttige |or Prø-
vestationen for Små Vindmøller
på Risø.

Det fremgår af ovenstående ek-
sempler, at samarbejdet med el-
værkerne, herunder ikke mindst
ELSAM, har været vidt spænden-
de i faglig henseende og over-
ordentlig givtigt for Risøs bestræ-
belser på at gøre forsøgsanlæg-
get nyttigt for samfundet. Lad mig
hertil lægge, at vi hos ELSAM har
mødt en åben, positiv og kon-
struktiv indstilling. Vi har følt os
velkomne som samarbejdspart-
nere i et kvalificeret samarbejde.

Vi er ELSAM taknemmelige her-
for, og vi ønsker ELSAM hjerte-
lig tillykke med jubilæet og hå-
ber på mange spændende op-
gaver sammen i årene fremover.
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Elsamitter: - Vi skal altid for-
svare os, når vi er i byen

Tillidsfolkene er enige: ELSAM
er en god arbejdsplads, men det
kan være anstrengende at for-
svare ELSAMs dispositioner i

privatlivet.

- Vi er ustandselig nødt til at
skulle forklare ELSAMs handlin-
ger og standpunkter. Men vi ved
desværre for lidt om baggrun-
den, der{or er det vigtigt al øge
den interne information, siger de
seks valgte tillidsfolk enigt i en
rundbordssnak med ELSAM-
Posten.

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

319 ansatte ved ELSAM

l/S ELSAM har ved jubilæet 3lI
ansatte.
Af disse arbejder 13 på jævnstrøms-
stationen i Tjele og 14 i Vester
Hassing.
Resten er placeret ved hovedkonto-
ret i Skærbæk, Fredericia. De ansat-
te er fordelt således:

Administrationsafdelingen (E-A): 79

Braendselsafdelingen (E-B): 12

Kraftværksafdelingen(E-K): 113

System (E-S) Drifl, Net-,
Planlægning (incl. Tjele og Vester
Hassing): 115

Højtuddannede og mellemuddanne-
de dominerer personalesammen-
sætningen. Gruppen af højtuddanne-
de (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
pct.

Sygefraværsprocenten ligger på un-
der 2, og den årlige personaleom-
sætning ligger på ca. 3 pct.

Jørgen Kofod: Man kan da øde-
lægge 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 sel-
skabet bliver ødelagt, men det
er helt sikkert, at der bliver talt
om ELSAM, kernekraft, storhav-
ne o.s.v. når jeg fortæller, hvor
jeg arbejder.

Og så kan det sommertider kni-

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

Ole Dolriis, EDB-gruppen, 15
måneder ved ELSAM

be med argumenterne, fordi vi
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 beskyl-
des lor at lyve.

E-P: Alligevel synes l, at ar-
bejdspladsen er god nok?

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 perso-
naleforening, en god sportsklub.

At sanke pile op

E-P; Sammensætningen af per-
sonale er vel typisk. Der er man-
ge "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 fag-
grupperne. Jeg har stort udbytte
af de daglige opgaver sammen
med folk, der har ekspertviden,
og så er det rart, at arbejdsplad-
sen tillader, at hver enkelt får lov
til at arbejde så langt evnerne
rækker. Vi mærker ikke snæren-
de faglige båse. Det er rart.

Marianne Thomsen: I rengørings-
gruppen mærker vi nu ikke så
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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

Lone Thomhav, HK-gruppen, 7
år ved ELSAM

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

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

Jytte Nielsen: Jeg tøler, der er
for få gensidige påvirkninger.
Der er ansat ypperlige eksperter
på en lang række felter, men
sommetider er det tilfældigt, at
folk der arbejder med et pro-
blem får at vide, at der er andre,
som allerede har løsningen på
det.

Jørgen Kofod: Her er vi igen ved
kommunikationsproblemet. Der
skal sættes mere tid af til at
meddele sig til hinanden.

Niels Jørgensen; Vi maskinme-
stre har klare afgrænsede opga-
ver i kontrolrummet. Vi er kun 7,
og vi har meget fin kontakt til vo-
re kolleger ude på kraftværkerne
og i Vester Hassing.
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E-P; Hvordan holder I trit med
udviklingen? Er der rimelige mu-
I igheder {or efteruddannelse?

Niels Jørgensen: Beklageligvis
er der meget få tilbud om efter-
uddannelse for maskinmestre i

almindelighed.

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 tilbøj-
elige til at blive hos børnene.

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

Marianne Thomsen, Kvindeligt
Arbejderforbund, 7 måneder
ved ELSAM.

Ole Dolriis: Udviklingen På EDB-
området går stærkt, men vi får
som regel mulighed for at delta-
ge i de kurser, vi beder om.

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

Niels Jørgensen, maskinmestre-
ne, 16 år ved ELSAM

Syv ønsker for fremtiden.

E-P: Ønsker ved jubilæet?

Ole Dolriis:Jeg håber, at vi efter
meget hurtig ekspansion i EDB-
afdelingen kan få lov til at stabili-
sere os et stykke tid - ihvertfald
at stigningen i arbejdsbyrden af-
tager lidt.

Lone Thomhav: EfB-kontorma-
skineri vil komme - det ved vi.
Men jeg håber, det indføres på
en rimelig måde. Apparaturet
må f.eks. gerne overtage en stor
del af det trivielle arbejde, men
der skal blive lidt tilbage til de
kolleger, som trives bedst med
sådanne opgaver.

Jytte Nielsen; Jeg ønsker, at vi
må kunne diskutere indførelsen
af ny teknik, bl.a. ETB, i en posi-
tiv atmosfære, så vi ansatte og
firmaet får så meget godt ud af
den nye teknik som muligt.

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 rengø-
ringsgruppen vil først og frem-
mest håbe, at der snart bliver
noget bedre plads. Vores arbej-
de er alt for besværligt i de over-
fyldte kontorarealer, vi i øjeblik-
ket kender til.

ilmr&I
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nemlig ikke overføre igennem
søkabellængder på mere end
højest ca. 40 - 50 km.

Da Konti-Skan forbindelsen til
Sverige skulle i drift i 1965, måtte
man derfor benytte den nyudvik-
lede overføringsteknik med høj-
spændt jævnstrøm.

Ved denne teknik omformes vek-
selstrømmen til en højspændt
jævnstrøm, 250 kV, der i den
anden ende af søkablet så igen
omformes til vekselstrøm.

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

Det vigtigste nye element i denne
nye teknik var de ventiler, der
skulle benyttes til at omforme
vekselstrøm til jævnstrøm eller
omvendt.

Disse var relativt nye og uprøve-
de til så høje spændinger og
strømme, og kom da også i

nogle år til at give anledning til
en del ubehagelige problemer.
Men det lykkedes dog for leve-
randøren at forbedre den første
kviksølv-damp-ventil så meget,
at dens drift blev tilfredsstillende.

Ny ventil-teknik
Kviksølv-damp-ventilen blev dog
hurtigt afløst af en helt ny type
ventilteknik basseret på halv-
leder- og lyslederteknik.

Det viste sig nemlig, at man kun-
ne opbygge en ventil lor høi-
spænding aI tyristorer, der i

nogle år havde været benyttet til
lave spændinger.

Ved seriekobling af et passende
stort antal af dette halvleder-
element, 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-damp-
ventilerne i Konti-Skan-stationen
i Vester Hassing.
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Forsøget gav så værdifuld erfa-
ring i og tillid til den nye tyristor-
ventilteknik, at vi besluttede os
for den nye tyristorventil{eknik til
ELSAMs næste store søkabel-
overføring under Skagerrak (130
km)til Norge.

E. Andersen

Denne forbindelse gik i drift i åre-
ne 1976177 med en overførings-
evne på i alt 500 MW.

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

Nye udfordringer.
I årene umiddelbart før ELSAMS
25 års jubilæum, er der sket en
drastisk reduktion i den årlige
stigningstakt i elektriciietsforbru-
get.

De hidtidige store stigningspro-
center har medført ca. en fordob-
ling af elektricitetsforbruget hvert
6. - 7. år, og derfor har den rene
anlægsvirksomhed været et do-
minerende 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 fordob-
ling af forbruget på 25 år, vil det
betyde en væsentlig ændring i

ELSAMs virke i de kommende 25
år.

Arbejdsindsatsen kan derfor med
fordel rettes mod en hel del
andre opgaver, hvoraf nogle skal
nævnes:

1.Yi bør studere muligheden {or
at forenkle vore anlæg for at
gøre dem billigere og mere
driftssikre.
I mindre transformerstaiioner
bør vi kunne undvære den dy-
re bryder foran transformerne
og nøjes med en simpel led-
ningsadskiller.

2.Yi bør studere nye overspæn-
dingsbeskyttelsesmidler som
gnistgab og ZnO-afledere, der
giver mulighed for at over-
spændi ngsbeskytie vore appa-
rater og transformere bedre og
derved gøre dem billigere.

3. Vi bør studere den termiske
belastningsevne for vore luft
ledninger, kabler, apparater og
transformere således, at vi
med stor sikkerhed kan udnyt-
te dem fuldt ud, uden at det
går ud over deres levetid.

4.Yi bør f.eks. indlede et sam-
arbejde med en kabelfabrik for
at fremme udviklingen af et nyt
kabel for højspændt jævnstrøm
med en ny isolation på poly-
eihylenbasis. Denne isolation
er stærkt på vej til helt at ior-
trænge de gamle isolations-
typer på papir/olie-basis i vek-
selstrømskablerne.

I modsætning til vekselstrØms-
kablerne har kablerne tor hø1-

spændt jævnstrøm endnu et så
lille marked, at potentielle bru-
gere (som ELSAM) bør bidra-
ge til at fremme udviklingen
på dette vigtige område.

ELSAM kan jo i fremtiden få en
betydelig anvendelse for så-
danne kabler f.eks. til udvidel-
se af Konti-Skan- og Skager-
rakforbindelserne, til en Store-
bæltsforbindelse eller at for-
binde et evt. gas-kraftværk
placeret ved gasfundene ude i

Nordsøen med land.
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Sofus ll

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 agter-
dæk, ligesom den blev påbygget
en A-kran til udsætning af "So-fus". "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 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 nedgrav-
ning på større dybder opstod,
da det viste sig, at ankre 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 om-
bygget bl.a. med et nyt pumpe-
system, og på grund af de efter-
hånden flotte former blev den
omdøbt til "Sofie".

6B

I 1979 var vi igen i Skagerrak,
og kablerne blev nedgravet ud
til 160 m vanddybde. Her stødte
vi igen på vanskeligheder, idet
bunden blev så blød, at vi sank i

og kørte fast, selvom vægten af

"Sofie" ved hjælp af Iufttankene,
blev reduceret til næsten 0.

Samme år blev vi engageret af
British Post Office til at nedgrave
3 sømil telekabel i den engelske
kanal.

I 1980 var indgået en aftale med
Østkraft på Bornholm om ned-
gravning 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 Born-
holm 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 resulta-
ter hun har opnået, blevet inter-
nationalt kendt, og der kommer
mange forespørgsler om ned-
gravning af kabler fra hele
verden.

Efter succeen med kabler, men-
te vi, det ville være en god ide at
udbygge systemet, så det kunne
anvendes på gasledningen, der
skal nedlægges i Nordsøen. Vi
forsøgte at blive prækvalificere-
de til arbejdet hos D.O.N.G.,
men blev afvist, på trods af at
arbejdet med vor metode kan
udføres til en væsentlig lavere
pris, end der kan opnås med
konventionelt udstyr.

§
I

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

Vattenfalls samarbete med EL-
SAM startade for drygt 20 år
sedan i samband med att diskus-
sioner togs upp betråffande ett
eventuellt kraftutbyte mellan Nor-
den och kontinenten. Så smån-
ingom engagerades vi båda i det
s k Kontiskanprojektet, dår åven
Sydkraft, Norges Vassdrags- og
Elektrisitetsvesen samt nordtyska
krafii ntressen deltog.

Kontiskanprojektet kom till utfo-
rande under forsta hålften av
1960{alet och var ett djårvt pro-
jekt, sårskilt for ELSAM. Forutom
en likstrdmskabel på Kattegatts
botten mellan Gdteborg och Jyl-
land skulle också det relativt lilla
elnåtet på Jylland forbindas med
dels de stora nåten på kontinen-
ten, dels det ovriga nordiska nåtet
via Sverige. Med denna upp-
koppling riskerade man inte ovå-
sentliga tekniska problem i det
jyl låndska kraftnåtet.

Det var åven en ny teknik man
gav sig in på - hogspånd lik-
strom. Den hade inte tidigare pro-
vats i den omfattning det hår blev
frågan om. Dessutom var projek-
tet naturligtvis ett ekonomiskt
vågstycke. Det gållde stora inve-
steringar som skulle forråntas
och det var onekligen ELSAM
som tog de storsta riskerna.

Genom Kontiskanprojektet eta-
blerades en forbindelse mellan
Norden och kontinenten. Det for-
bands också med leverans av
fast kraft, toppkraft, från Sverige
till Våsttyskland via ELSAMS nåt.
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Den drivande sjålan bakom den
nya forbindelsen var ELSAMs ad-
ministrative direktor Erik Jakob-
sen. Utan hans aktiva hjålp hade
projektet inte gått att genomfora.
Detsamma gåller ELSAMs dåva-
rande styrelseordforande, borg-
måstare Willy Sørensen.

ELSAM och Erik Jakobsen fick
såkert betydande kritik for Konti-
skanprojektet i borlan. Det var
storningar av olika slag, likriktar-
stationer fungerade inte tekniskt,
det var brott på kabeln flera gån-
ger, saltstormar lade sig på ståll-
verken. Dette stållde till mycket
besvår for ledningsnåtet på Jyl-
land och for ELSAMs konsumen-
ter.

lnte minst genom en kraftig insats
från dansk expertis klarade man
av de hår tekniska problemen
och Kontiskan kom att bli den tek-
niskt fullåndade samkorningsfor-
bindelse som den sedan varit i

många år. Genom att åven ut-
nyttjas før samkorningen mellan
Sverige och Jylland blev det eko-
nomiska resultatet av satsningen
utomordentligt bra. Det gåller bå-
de f6r ELSAM och for Vattenfall.

Erfarenheterna av Kontiskanpro-
jektet ledde sedan ELSAM att gå
vidare med det ånnu storre pro-
jekt som likstrdmsforbindelsen
mellan Jylland och Norge inne-
bar. Ett ytterligare steg i den tekni-
ska utvecklingen togs hår, fram-
for allt når det gåller f6rlåggning
av kablar på stort havsdjup.

Just nu pågår diskussioner om
antingen en forstårkning av Konti-
skanforbindelsen eller en ny Iik-
stromsforbindelse mellan Jylland
och Norge. Sannolikt kommer bå-
da forbindelserna att etableras i

framtiden och vi får vål se vilken
som blir den forsta. Jag tror emel-
lertid att det år riktigt att fortsåtta
på den hår vågen.

Vattenfalls samarbete med EL-
SAM kommer naturligtvis till ut-
tryck också i den normala drift-
samverkan med fortl6pande kraft-
utbyten inom ramen for den nor-
diska samkorningen. Vi på Vat-
tenfall 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 I

hog grad kanaliserats genom ar-
betet i detta organ, fråmst då i

planerings- och driftutskotten. For
nårvarande år ju också Erik Ja-
kobsen från ELSAM ordforande i

Nordel. Vi fåster i Vattenfall stort
avseende vid samarbetet inom
Nordel och hoppas att det kan ut-
vecklas 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.

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
modsatte vurderinger af de aktiviteter,
gennemfører.

ofte diamentralt
ELSAM

Af lb Dalgaard
Kender De historien om sønder-
jyden, der ville smugle 100 fla-
sker 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 A-
KRAFT IND I DANMARK AD
BAGDØREN", var bladets ba-
stante overskrift på denne histo-
rie: "Det jysk{ynske el-samarbej-
de - ELSAM - har været på vej til
at smugle atomkraft ind i Dan-
mark - 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 der-
med 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 til-
føjes det - da bestyrelsen havde
modtaget regeringens afslag på
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investeringer i det tyske kraft-
værk, sivede hem melighederne..,

Man må imidlertid formode, at når
der foreligger et afslag, så må der
også være en ansøgning. Så i

den aktuelle sag må ELSAM vel
karakteriseres som smugleren,
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" kal-
der det "strømsvigt" endda så det
batter. Hos regeringen, forståes.
Med en let omskrivning af energi-
ministeren Poul Nielsons ord om
den klokkerene olie-handel, be-
tegner bladet afslaget til ELSAM
som »et klokkeklart knæfald for
venstrefløjen«. Clicheerne myl-
drer som forårsblomster i april.

Næsten hver dag bliver ELSAM
belært om, at det er svært - for ik-
ke at sige umuligt - at stille alle til-
freds. 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 gi-
vet ELSAM en byggetilladelse på
rekordtid.

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

Charme-offensiv - og dårlig
besked
Så godt som hele Danmarks
presse meddelte - med forskelli-
ge betoninger - at ELSAM i de-
cember 1979 havde besluttet sig
for at forbedre sit image i masse-
medierne. 3. december kaldte

"Flensborg Avis" det for en char-
me-offensiv. Andre havde en gro-
vere betegnelse for, at ELSAM
også vil lade sin røsthøre i ener-
gidebatten. "Den har jo til tider
karakter af en politisk religions-
krig", blev ELSAMJormanden
Thorvald Jensen citeret for at ha-
ve sagt. Man kan næppe fortæn-
ke den overfaldne part i, at den
måske også har et par ord at
skulle have sagt en gang imel-
lem. lsær ikke, når det bare drejer
sig om kendsgerninger - uden
overtoner af den ene eller anden
ari.

,- ELSAM giver dårlig besked",
meddelte Fyens Stiftstidende da-
gen efter i et referat fra et repræ-
sentantskabsmøde i Nordøstfyns
Elforsyning. Her gik man endda
så vidt - i\ølge referatet - at el-
samarbejdets skyldighed overfor
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Baggrund for
Kraftværks-
afdelingens
oprettelse
Af direktør G. Lund-Jensen, Kraftværksafdetingen

Frem til midten af 60'erne foretog
elselskaberne i Jylland/Fyn udvi-
delserne af deres kraftværker på
omgang med forholdsvis regel-
mæssige mellemrum (4-7 år).

Efterhånden fik samarbejdet sti-
gende indflydelse på den enkel-
tes 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-
råde.

I midten af 60'erne blev der på
landsplan udført en undersøgelse
vedrørende den fremtidige kraft-
værksudbygning i Danmark. Den-
ne undersøgelse førte til, at be-
grebet »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-
sents behov.

Til dette nye udbygningsmønster
hørte også kernekraften, som i

slutningen af 60'erne efter man-
ges opfattelse var lige om hjørnet.
Kernekraften alene ville betyde
en stor forandring i det traditionel-
le 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 tilstræk-
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kelig stor og velkvalificeret stab til
at klare en konventionel udvidel-
se, og ai varetage en udvidelse
med kernekraft ville for den en-
kelte være udelukket.

G. Lund Jensen

Som en konsekvens af disse
ændrede forudsætninger beslut-
tede 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.

Ved afdelingens start udgjorde
personalet ca. 40 personer, hvor-
af de fleste, ca. 30, kom lra
ELSAM-værkerne. Den lørsle
periode var stærkt præget af de
nukleare aktiviteter.

De nukleare pladsundersøgelser
var begyndt inden afdelingens
start og videreførtes nu af denne.
Arbejdet skete i snævert sam-
arbejde med det såkaldte Rud
Nielsen-udvalg, der var nedsat af
boligministeriet. Arbejdet resulte-
rede i, at myndighederne foretog
en reservation af et antal pladser i

Jylland/Fyn for et kernekraftværk.
En af disse pladser var den af
ELSAM foretrukne Gylling Næs.

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

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

Parallelt med de nævnte nukleare
aktiviteter var Kraftværksafdelin-
gen involveret i en række andre
opgaver.

Blandt disse skal nævnes Ensted-
værkets blok 3 på 600 MW. Krafl
værksafdelingens assistance
faldt hovedsageligt inden for føl-
gende områder: Kedelanlægget
og dets hjæl peanlæ g, højlryksr ør-
anlæ9, vandbehandlingsanlæ9,
øvrige maskinelle hjælpeanlæg,
kontrol- og meldeanlæ9, stålkon-
struktioner i kedelhus, kølevands-
kanaler og fundering.

Kraftværksafdelingen forestod li-
geledes i denne periode projek-
teringen a{ en samlet olietank-
kapacitet på ca. 1 mio. ton ved
Vestkraft, Skærbækværket, NEFO
og Enstedværket.

Endelig kan af utraditionelle op-
gaver nævnes undersøgelserne
vedrørende et eventuelt luftmaga-
sinværk ved Vejrum, samt et 600
MW kraftværk placeret på plal
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nye kulkvaliteter. lndsatsen på
kulkvalitetsområdet må derfor
ventes at skulle forstærkes.

Det kan ikke udelukkes, at EL-
SAM for at fremskaffe de nødven-
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

Danmark.

forventes afsat store askemæng-
der såvel i Danmark som til eks-
port.

Såfremt kraftværkerne på et eller
andet tidspunkt skulle aftage en
del af den overskydende natur-
gas, må brændselsafdelingen
sandsynligvis også forestå indkø-
bet af dette brændsel.

Det må påregnes, at brændsels-

forsyningen har en stigende op-
mærksomhed hos de centrale
myndigheder. Man må dog håbe
på, for samfundets skyld, at de
centrale myndigheder ser en for-
del i at afstikke rammerne såle-
des, at mulighederne for hurtige
beslutninger og tilpasningsevnen
til de til enhver tid eksisterende
økonomiske og praktiske brænd-
selsforsyningsmuligheder beva-
res.

P. Sachmann

På transportområdet er det sik-
kert, at den påbegyndte udvikling
med egne pramme og skibe vil
fortsætte. Ud over flere pramme
aI den eksisterende type kan
selvlossende pramrne til forsy-
ning af de kommende decentrale
kra{tvarmeanlæg via mindre hav-
ne komme på tale. Såfremt der
skulle bygges flere store skibe til
import af kul, ville det næste
natu rl ige skridt være anskaffelsen
af en ca. 160.000 dwt kulfyret
bulkcarrier. Denne størrelse ven-
tes at blive fremherskende midt i

B0'erne, hvorefter endnu større
skibe er sandsynlige.

Brændselsafdelingen har i de se-
nere år været stærkt engageret i

undersøgelser vedrørende {or-
brændingsresternes specielt
flyveaskens - anvendelsesmulig-
heder. Dette arbejde har været
medvirkende til, at der fremover
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Vedr. fremtiden for
E-S afdelingen
Af direktør J. U. Henriksen, leder af ELSAM-system
(drift-, net- og planlægningsafdelingen)

Det er, som beskrevet andet-
steds, en rivende udvikling, der
er sket inden for elforsyning i al-
mindelighed og hos ELSAM i

særdeleshed i de sidste 25 år -
for veteranerne i ELSAM-system
(E-S), der har været stærkt invol-
veret i denne udvikling, var det
måske forståeligt, hvis der var
ønske om, at fremtiden blev knap
så hektisk, som fortiden har væ-
ret det.

Vi vil nok ikke opleve en tilsva-
rende eksplosion i belastnings-
udviklingen 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 aktivi-
tet.

Forberedelserne til bygning al
nye anlæg, såvel net- som pro-
duktionsanlæg, bliver stadig me-
re tidskrævende. Udarbejdelse af
de årlige udvidelsesplaner vil
kræve stadig grundigere forun-
dersøgelser med de krav, be-
styrelse og myndigheder vil stille
til dokumentation af behovet for

nye anlæg, hvilken type det skal
være, og hvor de skal placeres.
Sammenhængen mellem økono-
mi og niveauet for leverings- og
forsyningssikkerhed vil blive
genstand for stadig større op-
mærksomhed i takt med iorrin-
gelsen af landets økonomi.

Arbejdet med at afklare elvær-
kernes rolle i den fremtidige
varmeforsyning, både som fjern-
varmeleverandør og producent
af el til opvarmningsformål vil
kræve mange ressourcer.

Ligesom planlægningsarbejdet
bliver mere og mere tidskræven-
de, vil den rent fysiske indpas-
ning af nye anlæg i den samlede
landsplanlægning også blive det,
det tyder de seneste års erfarin-
ger i hvert fald på. Så selv om
der bliver færre anlæg at finde
plads til, vil den hidtidige
arbejdsindsats ikke kunne redu-
ceres, snarere tværtimod.

Udbygning til vore nabolande
På 6t område vil anlægsaktivite-
ten 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 stikkon-
takter bedst, billigst og rigeligst.
Elværkerne er i princippet offentli-
ge virksomheder, men har indtil
nu primæri fungeret ud fra en pri-
vat filosofi om at sælge mest
muligt, bl. a. for aIgøre strømmen
billigst.

Som ELSAM og alle andre ved,
så er tingene nu væsentligt æn-
dret. Stilheden vender ikke tilba-
ge - - med mindre nogle skulle
finde et Stillehav fuld af olie. El-
værkerne og vi andre må indstille
os på en løbende debat om ener-
gispørgsmå1. Energi er så vigtigt
et politisk emne, at kun en vedva-
rende 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 elvær-
kerne 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 forvente-
de planer ændret eller droppet.

Baggrunden for nogle elfolks re-
aktion er forståelig nok. Her har
de gennem årtier skabt en for-
syning, der overalt i verden frem-
hæves som sikker, fremtidsorien-
teret og bestemt ikke dyr. Og så
skal vi pludselig kritiseres.

78

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

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

Med en årlig energiregning på
over tyve mia. kr. kan energipro-
blemet, herunder elværkernes

Bo Maltesen
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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.

TAGE STRøM

I dag er det E§AI\4s Ødselsdag
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