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BERETNIl\G
Nervaerende beretning vedrlrer

ELSAM,s 11. driftsir.

Bestyrelsen
Efter kommunevalgene og de derpi fllgende valg i deltagernes kompetente forsamlinger i for6ret 1966 afl/stes direktlr Aa. A. Lervad af vrerkstedschef p. A. pedersen
som
formand for MK's bestyrelse, og P. A. Pedersen indtog dermed ogsi direhtlr
Lervads plads
i EI-SAM's bestyrelse.
ELSAM's bestyrelse konstituerede sig d,en 24. august, og bcrgmester Willy
Slrensen
g-envalgtestil formand og girdejer Johan Philipsen til nrstformand. Efter godkendelse
i
deltagernes repr;esentantskaber blev den nye overenskomst godkendt af bestvrelsen
den
24. august, og stadfrestet af Indenrigsministeriet den 1g. oktober.
Den 31. oktobbr aflpste sparekassedirekt@rJ@rgen Hansen, Vamdrup, soqnefoqed
J/rgen
Juul, Hatting, i ELSAM's bestyrelse.
NEFO's optagelse i ELSAM fra og med 1. april 1967 blev godhendt ved fprste behandling pfl bestyrelsesmldet den 21. marts 1967.
Beslyrelsen har i beretninssflret afholdt 6 nrfder.

Den 17. janu:rr d/de sognefoged J/rgen Juul, Hattine, efter lane tids
sygdorn. Jlrgen Juul har varet 'redlern af bestyrelsen fra ELSAM's
oprettelse i 1956/57 os har derfor sin store andel i udformningen af
det nuverende el-sarnarbejde i Jylland-Fyn.

Anlregsarbejder
I det forl/bne beretningsAr er arbejdet med udbygningen af telehornnrunihationsforbindelserne mellern deltagerne indbyrdes og rnellem deltac-erneog tavlesalen i
Skaerbek blevet
fortsat og yderligere intensiveret, idet det blandt andet ved driftsforstyrrelser
har vist sig,
aI milineernes kvalitet og driftssik]<erhed mi lges vre.sentligt. Herunder er
oprnmrhsomheden og-sa blevet rettet irnod n/dstrflmsforsyningen for de respektive anlag.
I december tog vi to lejede horepar mellem Skrerbak og Vestkraft i drift til erstatning
for den barefrekvensforbindelse, som blev afbrudt sarntidie med, at 1b0 kV linien
mellern
Lykhegird og Skarbrek den 30. november blaste om.

Kondensatorbatteriet i Bilstrup idriftsat d' 23. augtrst 1966.

Samtidig herrned etableredes en midlert.idig telefonforbindelse rnellet.n Ska:rbeeh og Vester Hassing over et lejet korepar til \rejen. Denne forbindelse skulle erstatte den bierefrekvensforbindelse, sorn tidligere havde lieget pi 150 hV linien Lykkegird-Sk:prbek.

Kvali-

teten af sidstnrevnte forbindelse var dog sA diriig, at der nu er bestilt et horepar direkte
til Alborg fra Skerbpk.

Ved beretningsirets afslutning var det tidligere pA iret bestilte registreringsudstyr, sonr
skulle nrulig-g'/re en automatish databehandling af afreg-ningen rned deltagerne, leveret og
i drift, sflledes at det i det nzeste beretningsir

skulle vare muligt at gi over til en nrere

fleksibel afregning, end det har vreret muligt med tlellevrerherne. Der tilbasestAr dog en
del j usteringsarbej der.
Den 15. september idriftsattes 150 kV linien Struer- Bilstrup, der for ELSAM's reg-nine
er bygget af VK.
I henhold til de forpligtelser til udbvgnins af reselveforbindelser til deltagerne, sonr pAhviler ELSAM, blev det besluttet at bygge en 150 hV forbindelse til Fyn. Den hornnrer til
at gi fra S@nderborrtover Abildshov til Fynsvzerket. Arbejdet herrned sl<rider planmassig-t
fre1r, oe hele linien forventes driftsklar ved irssl<iftet 1967/6u. Arbejdet udfl4res dels af
F\,' og SH og dels af ELSAM.

Efier @dela:ggelsenaf Lyl<kegArd-Sl<erbal< linien underslgtes ontl<ostninser os reparationstid for linien, og rnan fandt, at reparationstiden ville blive sA lang og udgiften s5rstor,
at rnan ligesi godt kunne frernrykke bygningen af en allerede pfltzenl<t 2-systenrs linie fra
Lykl<egArd til Ensted, sonr alt taget i betragtnine passer bedre ind i det frerntidige 150 hVsystetn. \red forann:evnte udbygnine af nettet opnir

YK en betydelig- starkere tilknytnina

til sarnarbeidsnettet. Linien forventes idriftsat i efterflret 196{J.

Rygning- af disse reserveforbindelser og'. hele netplanlregninesopgavcn har aktualiseret
splrgsrnilet

om, efter hvilke kriterier

fortseettes i cletailler, nren i store trek

nettet b/r

udbygges. Dette arbejde er taget op o:j

er der enighed onr, at nettet b/r udbygges, sA der

pn 150 l<V- og h/jere spandineer er sikkerhed for leverancer ofl- stabilitet selv ved kornbinerede havarier p6. mashineri og lednineer.

I henhold til overenskornstens nye bestenrnrclse on'r udvidelsesplaner oqsA for nettet, er
der frernlag-t en plan for udbygnineen indtil 1973.
Den i sidste beretning orntalte udrednine om behovet for reaktiv effeht i ELSAM's onrrAde er blevet forelaet, og l<onl<lusionen af denne er, at det er @kononrish rigtigt at udf/re
en h/j grad af kompensering-, og at den sttlrste forrentning af investeringen opniLs ved
10 k\r hompensering. Af driftsmessige grunde mi det doq foretrrckkes, at en ret stor del
af kondensatorbatterierne installeres pA 60 kV.

V e n d s y s s e l v a r k e t , s o m f @ r s t eg a n g g i k p A n e t t e t d . 9 , j a n t l a r 1 9 6 7 , s e t f r a n o r d - @ s t .

Pi

grundlag af ovennrevnte udredning og de i teknikerudvalget fgrte dishussioner er

arbejdet nred et forslag til MVAr-ordning

blevet fortsat i netudvalget, som stadig arbejder

med problernet. Efter de retningslinier, som man for /jeblihket diskuterer, skal der i de
kornmende 5 5.r installeres ca. 500 MVAr i hondensatorbatterier.
Tre kondensatorbatterier, som blev bestilt i forAret 1966, er installeret og idriftsat, et i
Bilstt'up d. 23. august og to i Hatting d. 12. september. Alle batterierne er anbragt pi
60 kV siden af 150/60 kV transformere og er hver pi 18 MVAr. Batterierne er betalt af
ELSAM og-bygg-eti sarnarbejde med henholdsvis MK og'.SV.
Pfl qrundlag af foretaune milinger

af transformeroliens tilstand blev det besluttet at an-

sl<affe et olietilberednings- os regenereringsanlrcg, fabrikat Micafil, type HV2D 1200/2800 F
1 5 0 0 . A n l t t g - g e tl e v e r e s i e f t e r A r e t 1 9 6 7 .

Af- og tilgang af effekt
I april 1966 afmeldte SH turbinerne 3, 4 og 5 pA henholdsvis 14, 17 og 43 MW, og
sarntidig hermed de tilh@rende kedler 7, 8 og t hver pfl 18 MW. SH's installerede effekt
udg/r herefter 210 MW.
NEFO idriftsatte i januar en blokenhed bestiende af en rent oliefyret kedel og en turbine p:i 130 MW.
tr{K afnreldte turbine 2 pi

15 MW

efter et havari pi

generatoren i januar

1967. Da

N,IK havde overskud af turbineeffekt, betyder afmeldingen ingen reduktion i den installerede effekt.
ELSAM's installerede effekt er herefter pr. 31. marts 19671.324MW fordelt pA 30 turbiner og lJ9 liedler (excl. NEFO's anlreg pn 130 MW).

Af ovennavnte er 3 t u r b i n e r p i over 100 MW
og7
60-100 Mw
10
30- 60 MW
medens 10
er

Udvidelsesplaner
I 1968/69 idriftsretter MK Studstrupverhets

1. sektion pfl 150 MW, som er en ren kon-

densationsenhed, rnens FV sarnrne 6r hommer med en fjernvarme-udtag,-srnaskine pi
200 M\ r.

ca.

SH idriftsretter ligeledes i 1968/69 det i ir afmeldte AbenrAvark som spidsbelastningsvrerk nred en rent oliefyret l<edel falles for turbine 4 og 5 pi henholdsvis 17 oi; 43 MW.
| 1969/70 er det ikhe planlagt at idriftsrette nogen udvidelser.

Belastningsvariation for aftenspidsen i 1966 i forhold til forventet belastningsvariation
forhold til belastninesvariation i 1967.
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og i

I h v e l t a f A r e n e 1 9 7 0 , 7 1 o g - 7 2 i d r i f t s r c t t e s e n b l o l < e n h e dp i c a . 2 5 0 M W a f h e n h o l d s v i s
VK, S\r og MI{.
NK har afstriet fra at skr<ltte sektion 2 incl. turbine 7 i sornmeren 1968, og man har nu
som alternativ til den i sidste beretning omtalte ornbygnine vedtaget at placere en enhed
med en rent oliefyret kedel pi Alborgvrerkets grund. Herrned shulle effekttilgangen i 1973/
74 va-re dakket.
For de f/lgende ir

foreligger faste udvidelsesplaner flrst

i forAret 1968.

Effektafregning
I tabel 1 side 22 gives en oversigt over de 3 st/rste d/gnbelastnineer i MWb". og de enkelte deltageres andele heri.
Belastninger, som lfr temmelig ner

de tre st/rste, er angivet under tabel 1.

l'abel 2 side 23 giver en oversigt over deltagernes maksima, deres andele i den samlede
sikrede effekt og den samlede installerede effekt i 1966/67 sarnt over afregningen for under- eller overskud i installeret effekt.

Stigning i belastningen
Afreeningsmaksimurn er 10,2 Vo st@rreend sidste ir mod en stigning pi 8,7 /o f.orrige
flr. Afreeningsrnaksimum er i de sidste 5 ir steget rned 449,0 MW eller 70,3 % svarende
til 11,2 % p. a., hvilket giver en noget lavere stigning end i den foregiende 5 Ars periode,
hvor stigningen udgjorde 90,4 /o svarende til 13,8 % p. u.Taget under eet er afregningsmalrsirnum i de sidste 10 Ar steget med 751,4 MW eller 223,7 % svarende til 12,4 % p. ^.
Deltagernes salg til esne interessenter ellel andelshavere (t:rbel 3, side 24) er siden sidste
ir steget med 10,0 lo mod. 12,8 % i 1965/66 og i de sidste 5 Ar med 90,2 % svarende til
13,7 % p. a., hvilket giver en noget lavere stigning end i den foregiende 5 irs periode, hvor
stigningen udgjorde 94,2 % svarende til 14,2 % p. a. Taget under eet er deltagernes salg
til egne interessenter i de sidste 10 ir steget med 3.401.180 MWh eller 269,0 % svarende
til 13,9 % p. o.
Den procentisk st/rre stigning i energisalget i forhold til effekten viser, at der i de forllbne flr er sket en forbedrine af benyttelsestiden.
Benyttelsestiden for belastningen udgjorde ca. 4.750 timer (nettoproduktion f
veksling med udlandet divideret med netto-maksimum).

saldoud-

Irilter kondensatorbattcri i Yester H a s s i n g , s o m b e s t i t r a f 5 s t j c r n c f o r b u n d n e
r e s o n a n s l i r e d s e ,f o r h e n h o l c l s v i s 5 , 7 , 1 7 , 1 3 o g h p j c r e h a r m o n i s k e . R a t t e r i e r n e
h a r t i l s a m m e n en kalracitet p:i 70 I'IVAr.
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Den daglige drift
L4bende effeltt. Den l@bende reserve under dag-ens spidsbelastning har normalt lieget
lidt over, hvad der svarer til den :ekvivalente fjernvarrnebelastning, og derudover har vor
effektsituation veret sA gunstig, at det lykkedes os at opretholde en leverance over spidserne til NWK pil 75 A{W fra slutninsen af oktober til rnidten af ianuar. Denne leverance
indgik i Konti-Skan leverancerne.
Samarbejdet med Vattenfall

I det forllbne

Ar er det lykkedes at overflre

1.031.412,9

MWh til Danrn:rrk og 6.558,6 MWh til Sveriqe, hvilhet svarer til en benyttelsestid for KontiShan forbindelsen pn 3.992 tirner. f)riftssikkerhedsmiessigt har samarbejdet ihke helt svaret til de stillede forventninqer, hvilket blandt andet skyldes, at rnan som f/lge af et stadigt
stigende antal ventilfejl sflvel i Vester Hassing son i Stenkullen rnitte foretage en ombygning af ventilerne, som varede fra slutningen af ohtober til midten af januar, i hvilken
periode leverancen fra Sverige var besranset til 1.30 MW, mens leverancen til NWK dog
gennernf/rtes rned 200 M\Ar takket viere den ovenfor omtalte leverinq fra deltagerne. Det
viste sig beklagelig-vis ret snart herefter, at onrbygnineen for Stenkullens vedkommende
ikke f/rte til det /nskede resultat, og man mAtte fllgelig ddr begynde forfra. Denne ombygning afpassedes rned antallet af reserveventiler, sAledes at det ihke indebar nogen ny begriensning i overf/ringsevnen. Uagtet at der leveres vderligere 2 reserveventiler, vil ombye-ninesproceduren n€ppe v&re afsluttet flrend ved udgangen af 1967. \rentilfejlene har givet
anlednine til en del sener i form af >kip< i spendineen for elselskaberne i Nordjylland,
og flr ombygningen er helt tilendebragt, kan rnan desvierre ikhe helt undgi dette, selvom
vi g/r, hvad der er rnuligt for at begrrense antallet. Arets import af overshudsenergi har pA
grund af vaudkraftsituationen i Sverige veret noget rnindre, end rnan kunne forvente i et
sennemsnits6r. Udgangssituationen efter vinteren 1965-66 var dArlig, og dette forhold samrnen tned stor vaekst i forbruget i Sverige os &ndrede flidninesforhold

for tlmmer er &rsagen til den mindskede overskudsenerqirn:pngde.Der var hun overskudsenergi til ridighed
fra rnaj til august. I aueust nAede vi op pfl den hidtil stlrste irnport pFrerr rnined. Den andros inc.l. den faste kraft 168.002,3 M\\rh, hvilket svarer til en middeleffekt pi 226 MW.
I 6rets lvriee rnAneder har der udover den faste leverance kun varet tilfeldig
rAdighed til en pris, som svarer til ELSAM's produktionspris.
Sorn fplge af fejl (fabrikationsfejl)

pi hablet mellenr.Iylland og'.Les/
'l
afbrudt i 3 clag-ernellenr ct. 22. ctg24. novernber.

kraft til

var forbinclelsen

Den 23. februar: vreltede en del af 220 h\r- ledningen syd for sransen i en orkan. Som
f/lee heraf var vi fra dette tidspunkt kun parallel med NWK over 110 kV-linien Flensborg-Audorf, hvis maksimale overfpringsevne er bestemt at 220/ll0 k\r transformeren i
Flensborg, sorn er pfl 100 M\rA. Af hensyn til driftssikkerheden for ELSAM's omrflde har
overf/ringen vreret besrenset til 200 MW.
Det har f/lgelig vreret muligt at k/be op til 100 M\\r fra Sverige til eget omrflde selr
under spidstid. I den f/rste tid blev dette udnyltet som havarihjrelp, nir forholdene gjorde
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150 hV-ledningcn mellem Skrerbaek og Lykkcg-rird efter storrnen d.30, november 1966.

I4

d e t /nskeligt, og senere da prisen pA energi faldt, blev der indklbt
s t e anleg hunnc ligge stille.

dagligt, hvorved de pld-

Samarbejdet med l,lWK. Udover den faste leverance, sonl er nrevnt ovenfor, og som i
fuldt omfang er videreleveret til NWK, er en betydelig del af overskudsenergien leveret til
N\ /I{, ligesom der har veret tale om tilfeldige leverancer og gensidig havarihjrelp. Nettoeksporten har udgjort 850.314,3 MWh. Der har i beretningsiret vreret 2 fejl pi de to forbindelser fra Tange og Abenrdr, og 7 fejl i NWK's net, sont har begrenset samarbejdet for
en l<ortere eller la:ngere tid.
Den alvorligste fejl er dog den ovenfor orntalte d. 23. februar, hvor der pA 220 kV
linien Flensborg-Audorf valtede 26 rnaster pi 3 forshellige steder, og denne linie forventes f@rst genopbygget ornkrinq d. 1. juni 1967. Indirekte qav dette uheld ogsi anledning
til, at den senere orntalte driftsforstyrrelse

d. 29. rnarts fih sfl stort et otnfang.

Hottarier og andre driftsforstgrrelser. Der har neppe tidligere veret

sfl Inanse og sA

omfattende fejl sorn i dette ir.
D.21. juni kl. 14,12 udl/stes linien Tange-Flensborgdefinitivt efter en enfaset fejl, idet
genindkoblingsudstyr svigtede, og da Hasle-Hatting- linien var ude, gav det anledning til udfald af Vester Hassing og deraf f/lgende frehvensfald. Samtlige forbrugere under MK samt
en del af S\r's og VK's nordlige omrflde var uden sp:ending, lieesorn forbrugerne, der fors),nerles fra Hjflrring,

var uden sprending. Der var forbrugere uden sprending i op til

50 min.
D. 7. juli kl. 06,46 forflrsagede en 60 kV sarnlesl<innekortslutning i Ensted, at 220 kV
bryderen i Flensborg og 150 kV bryderen i Shmrb:pk udkobledes. Kl. 07,10 begyndte SH
at samle belastning op, idet der da var indkoblet i Sk:prbrek, men man havde desvrerre
overset, mt Hatting-Skerbrek linien var ude, med det resultat, at frekvensen faldt, og det
blev n/dvendigt at aflaste med ca. 100 MW tilsammen hos F\r, VI( og SV, inden det lil.
07,47 lvfthedes at fA Hatting-Skerbreh linien indkoblet. Hos SH var der forbrugere uden
spanding i op til 80 min.
D. 5. ohtober hl. 08,20 fik VK for flrste gang behov for 150 kV forbindelsen StruerIlilstrup, da Herning-Struer linien udkobledes definitlvt sorn.fglge af en jordslutning forArsaget af en glavemasl<ine. Der var ingen forbrugere uden spanding.
D . 1 6 . n o v e m b e r h l . 1 4 , 3 4 f o r f l r s a g e d e e n (i0 k\/ sarnlesl<innekortslutning i 60 hV station @stbyen i Alborg- udkobling af 150/60 hY transforllreren i Adalen. hvoreftcr hele
NK's forsyningsornrAde var uden spanding i o p t i l 3 9 m i n .
a

I

tlll

D. 30. november gik et uvejr hen over det sydlige Jylland, og herunder blev rnindre
delontrider rn/rkelag,-t pA grund af valtede n'raster. Den mest onrfattende sl<ade skete pA
150 kV linien rnellem Lykkegird

oe Skrerbiek, hvor en kombination

af isbelastning og

l5

Siemens lokkerne, som her er installeret pfl Skerbreklarkct, blcv i flrets l/b indk@bt
og idriftsat hos alle deltagerne for at muligS/re en automatisk databehandlingaf afregningen deltagerne irnellem.
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storm gjorde, at der faldt 167 master. Dette betld, at praktisk
omrfldet blev afbrudt, idet linien faldt

taget al lokalforsyning

i

ned over de krydsende lavspendings- og 10 kV

linier.
D.29.

marts l<1.11,17 brrendte magnetiseringsmaskinen pi

NEFO's blok l

sanmen,

hvorefter enheden k/rte videre asynkront under optagelse af betydelig reaktiv effekt. Denne
fejl gav udkobling af synhronrnaskinen i Vester Hassing, og under fors/g pi start af denne
blokeredes Sverigesforbindelsen, som fpr fejlen havde vaeret 200 MW. Dette gav anledning
til overbelastnine og derpe fllgende udkobling af 110 kV linien Flensborg-Wedingfeld. Inden det var lykkedes at fi effektueret den beordrede aflastning, var frekvensen i hele omrAdet faldet sA meget, at enhederne var blevet autornatisk udkoblet pi grund af stor overbelastning og lign. Gen-indsetning og -belastning af de store kedel- og turbineenheder var
kornpliceret og tidskrrevende, ligesom det ihl<e fremmede retableringen, at fjernstyringen i
flere tilfmlde svigtede. De sidste forbrugere havde f@rst spending efter 131 min.s forl@b.
Man skal helt tilbase til den 17. decernber 1959 for at finde en fejl af samme omfang.
Havde vi haft

den normale forbindelse til NWK,

ville udfaldet ihhe have medfdrt de

nir:vnte driftsforstyrrelser.
Endvidere har der som f6lge af tordenvejr, forkerte releindstillinger

rn. rn. vreret et

antal afbrydelser, som kun har ber/rt mindre ornrA.der ad gangen.
'produhterne:

de afbrudte MW ruultipliceret med afbrydelsestiderne, er et
udtryk for systernets driftsusikkerhed. Den er nedenfor anc-ivet i MWh, i o/oo
af det sarnSumrnen af

lede salg, eller udtrykt pi en anden rnede svarende til en afbrydelse af ELSAM's maksirnurn i et antal rninutter.

1966/67
(1e66/67

MWh
1.426
476

1965/66
1964/65
rs63/64
rs62/63

310
290
90
70

Relnarbejdef. I det forl/bne

ir

o/oo

0,306
0 , 10 2
0,073
0,077
0,027
0,024

min.

79
27
19
19

excl. fejlen 29. marts)

6
6

er der foruden almindelige relepr/ver

og indstillings-

rendringer foretaget idriftsrettelse af relrcfelter pi Vendsysselvrerl<et,i Hvorupgird, i linien
Struer-Bilstrup og pA Fynsvarket.
Endvidere har vi deltaget i arbejdet med at udforme en bedre beskyttelse for 60 kVsarnleskinnefejl og i arbejdet vedr/rende frehvensaflastning.
Energiudoekslingen. Trellevrerksarrangementet har i hele perioden veret anvendt til af-

I

regning deltagerne imellern, men har ved flele lejligheder vist sig uhensigtsmressig, hvor-

I

og derfor ogsfl er en forudsatning

for der nu er bestilt Siemens' lokkere, sorn skulle muligg@re en autornatisk databehandling
for den lastfordelingsordning, som marginalkurveud-

valget arbejder med.

I7

Glimt fra regnecentralen. I forgrunden Elsam's Infranorlmser for 13 huls strinrler
(Siemens strin'rler)

I8

Reuisionsplaner. Revisionsperioden strekker

sig efterhflnden over hele Aret, og revisio-

nerne er i videst mulige omfang afviklet efter planen under hensyn til den djeblihkelige
effektsituation. Det har dog vist sig, at specielt linierevisionerne er vanskelige at fi afviklet, idet man i disse perioder svakker systemets stabilitet betydeligt.
I kalenderflret 1966 var der 97.100 MW-dag-e til rAdighed for revision, hvoraf der var
planlagt anvendt 53.500 MW-dage. Sorn f@lge af forsinhelser blev der bru54t 57.000 MWdage, hvilhet svarer til ca. 60 % af det antal MW-dage, der var til ridighed. Ved opg/relsen af N{\V-dage til rAdighed er dcr resnet med, at dcr til enhver tid skulle vpre reserve
for stlrste enhed (150 MW).

Al

Anore opgaver
Bestgrelsen os teknikerudualget har i fortsrettelse af ELSAM-KRAFTIMPORT-unders/gelsen behandlet de sarnarbejdsproblemer, sorn vil opsti ved bygning og drift af et produktionsailparat, der er sammensat af flere anlagstyper (nukleare vrerker, grundlast-, forenklede vrerker og gasturbiner). Hver deltaser i samarbejdet l<an af indlysende grunde
ikke seh' til enhver tid have anlreg af enhver af disse typer; et udstraht frellesskab pA
mange punkter er derfor en nfldvendighed, og det lhonornishe resultat af det etablerede,
for helheden bedst mulige, samlede produhtionsanla'g shal deles pfl en for alle retfrerdig
og rimelig nriLde.
Arbejdet i det lastfordelingsuduclg, som ELSAM har nedsat samrnen nred Kraftimport
har vreret noget begrrenset. En del af arbejdet er dog f/rt

sfl vidt frem, at lesultatet kan

indgi i den daelige rutine, hvilket bl. a. grelder regnemaskineprogrammet til lastfordelins.
Parallelt med dette arbejde har der internt blandt ElSAM-deltagerne

varet arbejdet i

marginalkurueudualget, hvor man nu er si langt fremme, at marl regner med pfl forsflgsbasis at kunne idriftsette
marginalonkostninger,

en lastfordelingsordnins fra d. 1. maj 1967, som tager hensyn til

fjernvarmens indflydelse, nettab og som sarntidig giver afregnings-

grundlaget for de af lastfordelinsen fpleende udvekslinger rnellem deltagerne.
Dataudualgef har i irets l/b afholdt en rrkke

mgider, hvor bl. a. den interne afregning

er blevet behandlet, og sorn resultat af dette arbejde er de tidligere nevnte Siemens-loh.der
kere blevet bestilt, ligesom
er indh/bt en fotoelehtrish laser for Siernens-strimlerne.
Fln r:ekl<e sp/rgsm6l har nu fundet et forum i neludualggJ. Netudvalget har hl. a. behandlet sp/rg,-srnAletonr udbygningshriterier for det primrere net og MVAr-problemerne.
Udvalgenes sammensretning frerngir af opstillingen side 21.
ELSAN{ har som tidligere flr deltaget i albejdet inden for Danatom. Ligeledes deltager
vi i det pA Atomenersikommissionens initiativ nedsatte projektudualg til st/tte ved tilrettelreggelsen og gennemflrelsen af den del af forslgsanlregget Ris/'s indsats, der tager sigte
pfl kerneenergiens anvendelse til kraftproduktion,

og i arbejdet i et ligeledes af AEK ned-

sat ttclualg, der behandler sikkerhedsproblemer ved beliggenhed og drift af nuhleare kraftverl(er.
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Samrnen med Kraftirnport har ELSAM i videref@rsel af ELSAM-KRAFTIMPORT-unders/gelsen etableret et udualg til udarbejdelse af udbudsbetingelser for nukleart l<raftvarli
og et udualg, der behandler sp/rgsmelet om en eventuel Storebelts-f orbindelse.
Endelig har vi deltaget i arbejdet inden for Nordel siLvel i selve organisationen sorn i
forskellige underudvalg (drifts- og statistikudvalget).
Inden for DEFU har ELSAM deltaget i arbejdet i f jernkontrcludualg
ilvrigt benyttet orsanisationen til nogle srerlige op3-aver.
Siden januar

og rela.komite og

1967 er en vesentlig

del af vort beregninesarbejde lagt over pA et
UNI\IAC 1107 EDB-anlrcg hos Burmeister og Wain i K/benhavn. Omlresningen har medfprt sAvel phonorniske sorn praktisl<e fordele.
Der er i flrets lpb alene eller sammen med Kraftimport

ferdigudviklet eller arbejdet p6
en t'rekke programmer til databehandling pi forskellige ornrider. Et proerarn til driftsoptimering er sfl vidt udviklet, at det kan tages i brug til daglige beregnineer af h/replaner.
Et proerarn til simulerine af driften over langere tid er under udvikling i sarnarbejde ned
Kraftimport

og Danmarks tehniske Hfljskole. Prograrnrnets standardversion har givet tilfredsstillende testresultater. Beregnineen af revisionsplaner for maskinenheder foreligger
soln et selvstrendigt program, soln er anvendt til orienterende unders/eelser.
Udviklingen.af proQrarnmer til beregnine af 3-fasede kortslutninger og 1-fasede jordslutninger i masl<enet er afsluttet. Vattenfalls prograrn til beregning af dynarnisk stabilitet er stillet til vor disposition. Programmet slees indk/rt pi UNIVAC 1107.
Endvidere er udviklet prosrarnmer for belastningsprognoser og forskellige administrative opeaver.

Regnskab
Nrervrerende resnskab er det flrste, hvori Konti-Skan og 400 k\r-anlreggene indgir

for

r/r tu.
Af de under Konti-Skan anf@rte tal for klb og salg- udg-lr
eksporten:
884.650,6 MWh og kr. 40.225.700
irnforten:

1.062.L43,7MWh og kr. 30.980.000

For sivel Konti-Shan anlteggene som lvrige anlaeg er udgiftsfprt renter, der er beregnet af irets gennernsnitlie nedskrevne vrerdi af anlreqsene. For en del nyanlreg er dog kun
beregnet renter i Yz fu. Forskellen rnellem de siledes kalkulerede renter og andre beveqelser pi rentekontoen er opf/rt under indtregter.
Anlegs- os afshrivningsforhold frerngir af tabet 4, side .30.
I)et samlede energik/b hos deltag-erneog udvekslingsklb hos NWK andraser 2.117.844,4
MWh og 57.323.500 kr., rnens det tilsvarende salg-udglr 2.255.702,5MWh og 58.898.000kr.
Differencen rnelletn disse tal og tallene i driftsregnskabet er leverancer til oe fra KontiSkan.
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Ledningsafgift

er forrentning

og afskrivning

af en af en deltager ejet linie, der anvendes

fallesskabet.

Faste lfln bestir af:
sv. kr. 41.980.000,
kurs 133,63. . . d. kr.
U . S .$ 1 0 . 0 0 0 . 0 0k0u, r s 6 , 9 03 / 1 6 . d. kr.
prioritetsgreld i 2 funktionrerhuse. d. kr.

56.097.874,00
69.018.750,00
47.641,79

d. kr. 125.164.265,79
Indskudskapitalen

er specificeret i tabel 6 pA side 32. Tilgangene bestir

af betalte i

conto bellb, der i henhold til vedtregterne reguleres i 1967/68. FV har linien FV-Abildskov
med tilhlrende

150 kV felt under bygning for os og finansierer dette anlreg i byggeperio-

den. FV's ir conto indskud for /vrige arbejder er derfor tilsvarende reduceret.
Ifllge overenskomstens $ 13, stk. 5, hrefter deltagerne pr. 31. marts 1967 for ELSAM's
forpligtelser pA f/lgende m6.de:
FV
MK

ned, 75,70 7o
> 22,77 Vo
>

NK

SV

17,96 %

rned 15,08 lo

SH

>

12,80 lo

VK

>

15,69 %

Udvalgenessammensretning
I teknikerudualgets

FV:
MK:
NK:
SV:
SH:
VK:
NE:
RKE:
ELSAM:

mlder

direkt/r

deltager normalt for

N. K. Kristensen og overingeni/r P. Brummer
H. Weldingh
B. H. Nielsen
P. E. Nielse
B. Mortensen
B. Sandorff
J. Chr. Clausen
J. Poulsen
K. Fischer
J. Mpller
G. Lund-Jensen
Vagn Hansen

(som obscrvat/r)
B. E. BoberC ( )
E. L. Jakobsen og overingenilr
E. Andersen
samt ingeni@r J. Henriksen (som referent)
W. Hanning

Nedennevnte deltager normalt i mlderne

Dataudualget
A. Knak-Nielsen
FV:
MK:
A. Pedersen
NE:
C. Ploug
M. Held
NK:
SV:
N. E. Uhleman
N. A. Thulstrup
SH:
K. Fr0slev
VK:
ELSAM: J. Henriksen
A. Ring-Nielsen (ref.)

i:

M ar g i nalk ur o eu d o al g et
\
A. Knak-Nielsen
E. Ostenfeld
K. Guldager Petersen
H, Ingemann Jensen
J. Chr. Clausen
K. Fischer
A. Hjertholm
J. Henriksen
P. Sachmann (ref.)

Netudualget
P.'lBrummer
A. T. Lervad
C. Ploug
B. Mortensen
B. tseyer
N. A. Thulstrup
Vagn H.ansen
E. Andersen
J. Henriksen
P. F. Bach Jensen (ref.)

Udvalgene suppleres efter behov ved specielle opgaver.
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Tabel I

Oversigt over de tre storstedognbelastningerog de enkelte deltageresandeleheri

Dato og klokkeslet

FV

20/12 8,15-8,30

180,6 218,6

2t/12 8,15-8,30

178,4

22/12 8,15--8,30

Afresn.rnahs. MW

Stdrre end 1965/66 Vo . .'.''

MK

RKE

ELSAM's Import fra
maksimum Vattenfall

Eksport
til NwK

Saldo i MW
- modt.
f leveret

r28,4

r95,2

+ 66,8

1.088,4

128,4

1 9 3 , 6 + 65,2

l 74 , 5

1.088,7

12,8

112,0 + 99,2

136.3

173,6

1.087,9

1,6

7,0

NK

SV

29,5

171,4

r 7 7 , 4 1 3 5I,

219,7

29,9

172,3

1 7 7 , 6 1 3 8 , 1 172,4

18 0 , 1

217,0

29,6

173,0

178,9 135,6

179,7

218,4

29,7

172,2

178,0

14,0

10,1

t2,l

10,0

t7,2

SH

\IK

173,9 1.086,5

10,2

De rrrerrnest f/lgende rnaksimale belastninger var: d. 12/12 66, h l . 1 7 , 3 0 - 1 7 , 4 51 . 0 8 3 , 1M W

d . r 9 / r 2 66, t<t. t73a-t7,45 1.082,2MW

Maksimumsafregning1966 | 67

Tabel 2

MWb".

AndeliELSAM-maks..

.... ftiW

SikreteffektEs..
InstallereteffektEi
AEe.

... MWb".
"..

MW

Underskudi inst. effekt. .. ... MW

Tilgode

...:....

kr.

VK

29,7

172,2

178,0

136,3

173,6

1.087,9

215,4

35,1

162,0

210,0

179,5

214,1

1.165,0

242,0

37,2

180,6

237,0

210,0

249,0

1.324,3

3,0

5,4

-+ 10,2

32,0

43,2

40,5

77,1

218,4

148,9
168,5
30,8

--

4
11,6

35,0

504.792.55473.243,0 1.380.000,0(
373.920,41

28.0 4,03

:
1,1367;faktisk reserveforhold

reserveforhold grelder kun, sflfremt al fjernvarmebelastning
af halvd.elen af fjernvarrnebelastningen

:
reserveforhord
,5;;fr5;:165ffiF:

1.380.000,0(

330.000,0(

1.050.000,00

^? .. . kr.

Regner man kun med aflukning

r!

SH

179,7

:+:#:
N/dvendigtreserveforhold
Ovennevnte

SV

MK

MW

AE5forMK+RKE.

Atbetale

--

ELSAM

NK

R4E

FV

#

:

7,2173.

kan afluhkes til enhver tid.
(som i udvidelsesplanen), bliver det faktiske

1,1694.

Underskud i installeret effekt er fundet som I E5 multipliceret

med det n@dvendige reserveforhold.

t\)

\

Oversigtover produktion,udvekslingog salg L966167

Tabel 3

Nettoproduktion
Energiudveksling i X{Wh1)
(Bmttoprod. -: - i l o d t a g c t
egetforbrug)
fra
Leverct til
M\YIr
ELSAM
EI-SAM
F\I

MK

RKtr
NKl)
S\T
SH

YK
Vattenfal
NWIi

6 9 1. 0 51, 3
872.199,5
111 . 4 6 3 , 0
759.393,0
769.014,0
650.470,8
816.372,9

Tabi)

Ialt
NEO)

4.669.964,5

78.922,8
835.469,0
39.167,5
209.u2:1,9
85.150,5
489.430,4
503.862,8
6.642,0
857.776,6
40.084,6

32.040,9
737.742,3
2.3.052,3
125.618,0
103.781,2
5 3 9 . 375, 5
545.696,0
1.031.579,6
7.462,3

3.146.3:10,1 3.146.:t30,1

60.72r,s

Saldo i \'I\Vlt
: modtagct
f lcveret

Til r:idighed
ialt
I{Wh

46.881,9
97.726,7
16.115,2
84.205,9
18.630,7
49.927,7
41.833,2

40.084,6
174.62:1,3
338.446,2

Salg i eget for'syningsomride
tIWh2)

7:\7.933,2
969.926,2
127.578,2
843.598,9
750.383,3
600.543,7
774.539,7

+

721.57
6,5
941.964,ri
124.269,0
841.101,4
726.920,8
577.046,rJ
732.731,4

Vc stfirre
end i
1965/66
,i

Salg i eget
forsyningsomrAde
kWh/indb.r)

t2,l
2,5
10,9
1ir,1
4,3
10,0

1.706
r.727
2.188
| .79f)
1.959
2.249
1 . 74 l

10.0

1.831-)

,|

40 084

4.844.587,8
399.168,1

4.665.610,7
388.850,5

1) I tallene for energirrdvekslingcn indgrir for MK's, NK's og VI{'s vedhonrmendc ret storc leverancer til egne 150 kV stationer.
2) Salg i eget forsyningsomrAde har FV og SV afregnet ved 60 hV mAlingcr pfi de cnkelte 60 kV stationer, medens NK har afregnct ved 60 og 150 kV mrilingcr og \'IK, RKE, SH og VI( har afregnet pi stationernes l0 eller 15 hV-side.
3) Salget pr. indb_vgger er beregnet pi grundlag af indbyggcrantallct i Aret 1960 med en Arlig tih'rekst ph 0,7 %.
4) I NI('s tal er includeret NE's produktion (excl. diesler) til egct omrirde, og disse er:
Nettoproduhtion 53.117,0 llWtt, Lev. til ELSAM 11.350,0 I'IWh og Til rr'rdighed 41.767,0 IIWh.
5) Satnlet tab i 150- og 220 kV ncttct cxclusive deltagcrnesfollodstab i forsyningslinier (15,7 GWh) og 13,5 GWh som jugerct
tab ved deltagerncs interne udvekslinger.
6) De anf@'rtetal for NE er incl. diesler.
Dc anf/rte vrcrdier for udveksling med Sverige og Tyskland er clc miilte, hvortil svarer
NWK modtag-et fra ELSAII 861.236,8 \IWh, leveret til ELSAI{
10.556,2 }t\Yh
Vattenfall modtaget fra ELSAII
37.289,.1lIWh, leveret til ELSAM 1.062.143,7)l\Yh
som cr de kommercielle v:erdier i henhold til afregningsaftaler.
A f o v e n n a v n t e u d g @ r d c n f a s t c k o n t r a k t h a n d e l 3 9 3 . 6 7 9 , 9l l \ Y h o g 4 0 6 . 1 6 1 , 1M W h o v c r f o r h e n h o l d s v i s T v s k l a n d o g S v e r i g c .

m
N

700
MW
middel

Neffo import
Nettoeksport

Forbug 19ff,/67

Forbrug 1965/66

Produktion19ff/67

Import 1966/

\,y'rrPort 1965/6

ll .J__,
.l
I l"
'--'
I
i

L--

i r'

Eksporti1966/67

L-ri]-r'

opril

moj

'

juni

'

juli

oug. sepf. okt. nov.

dec.

jon.

febr. morts

Energiforbrug,somt im- og eksportpoo ugebosrs for driftsiret 1966/67.

Driftsregnskab1. april 1966

Udgifter
1.000 kr.
Konti-Skan:
Renter

4.089,4

Afskrivning

2.985,3
468,7

Henlagt til afskrivningsfond

668.8
527,0

Vedligeholdelse af anleg m. v. .
Administration

m. v. .. .

8.739,2

KQb, ercl. Konti-Skun:

Energi fra deltagerneog N![rK : 2.057.744,3 MWh

55.293,3
1.380,0
6.764,6
4,3

Effekt fra deltagerne . ..
Maskinberedskab

Modtryk

63.442,2

Anlag

m. u. ercl. Konti-Skan:

Renter

3.448,5

Afskrivning

3.209,8

-+- overflrt

fra Konti-Skarr . .

6.658,3
2.000,0

Ledningsafgift 1965/6O og 1966/67 . . .

4.659,3
1.571,4

Drif tsudgifter:
Vedligeholdelse af anlag m. Y. .
Administration
Andet

m. v.

462,5
1.998,3
15,0

2.475,8
8.705,5

26

til 31. marts L967

Indtegter
1.000 kr.
Konti-Skan:

43.844,3

MWh
Afregnet salg: 1.082.608,8
-- afregnet k{b:- 1.122.243,8MWh

33.105,1
10.739,2

andel overf{rt

til400

2.000,0

kV anleg

8.739,2

SaIg, ercl. Konti-Skan:
Energi til deltagerne og NWK:

55.293,3
1.380,0
6.764,6
4,3

2.057.744,3 MWh

Effekt til deltagerne . . .
Maskinberedskab
Modtryk

63.442.2

279,6

Rentekonto

Indbetelinger i henhold til S 12 (tabel 5, side 32):
Forrentning

og afskrivning

Ledningsafgift
Driftsudgifter
Rentekonto

4.658,3
1.571,4

.

..
...r.......r
.......

2.475,8
279,6

8.425,9

8.705,5
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Statuspr.

Aktiver
1.000 kr.
A n l a g ( t a b e l / + ,s i d e 3 0 - 3 1 ) :
Konti-Skan: station, ledning og kabel m' v. .

73.r77,0

@vrige lednings- og kabelanl*g . .
Stationer og kondensatorbatterier . .. .

52.+46,1
9.452,1
3.353,9

Telekommunikation

og mflling

Grunde og bygninger ...
Diverse anlag, biler m. v. . . . .
Ornkostninger og kurstab ved optagelse af lin

2.353,4
435,2
4.804,4

146.022,7
2.535,4

Igangvrerende arbejder

160,4

Kabelreserve . . .

Tilgodehauender:
Pengedebitorer
Tolddeposita

...

Mellemregning med deltagerne
Andre debitorer
Likvide beholdninger . ..

6.050,2
1.482,8
3.152,2
2.301,1

12.986,3
1.402,7
163.106,9

31. marts1967
Passiver
1.000 kr.
125.164,3

Faste lfln
Indskudshapital (tabel 6, side 32)

15.653,0

Kreditorer:
Kortfristede l6.n .

1.750,0

Ansat restgald vedr. anlreg

1.629,6
5.982,0

Andre skl'ldige bell,b .

9.361,6

Afskriuninger (tabel 4, side 30-31):

4.439,4
3.986,4
1.001,3
1.265,3
376,1

Konti-Skan
@vrige lednings- og kabelanlreg . .
Stationer og ko,ndensatorhatterier . .. .
Telekommunikation og miling
Grunde og bygninger ...
Diverse anlreg, biler m. v. . . . .
Omkostninger og kurstab ved optagelse af l6.n

241,0
585,6

11.894,1

565,2
468,7

1.033,9

Af skriuningsf ond uedr. Konti-Sftan.'
Saldo pr. 1. april 1966

f

henlagt ifllge driftsregnskab

163.106,9

Skarbek,

den 29. rnaj 1967.

sign. E. L. Jakobsen.
'i

.'

Foranstiende drifts- og statusregnskab er i overensstemmelse med selskabets bogholderi. som vi har revideret.
Kolding, den 31. maj 1967.
A/S Revisionskontoret i Kolding.
sign. A. K jersgd"rd-Nielsen
statsaut,revisor I
/ sign. O. Jans-Larsen
/ revisor - civil/konom
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Oversigt over anlreg

Tabel 4

Anlregesum

Pr'.7/4 7966

I

58.336.518,30

Vester Hassing stationen

Tilsans

II

526.682,40

Inventar og vrerktlj

123.320,83

64.184,76

Funktionrerhuse

616.132,14

11.889,48

Jevnstr/mslednine

5.752.556,6r

119.914,81

Jevnstrlrnskabel

5.643.802,05

590.060,77

Elektrode

389.982,18

75.434,11

Telekommunikation

766.662,38

219.899,68

KONTI-SKAN

7r.628.97
4.49

1.548.066.01

3.635.432,19

220 kV ledning

41.247.446,97

400 kV ledning

193.965,96

5.842.r20,82

Adalen-Mosbrek-Ars-linien ..
Limfjordskabel'

Afgang

879.349,46

.

5.461.733.16
291.722,93

Struer-Bilstrup linien

3.300.000,00

20 kV kabel til Lresl .

2.517.749,31

@VRIGE LEDNINGS- og KABELANLBG

...

51.604.349,44
|

Ensted

2.862.6t0,55

Tange

5.201.007,39

Kondensatorbatterier

6.303.438,20

5.461.733.16

44.965,50
1.343.527,65

STATIONER M. V.

8.063.617.94

1.388.493,15

TELEI{OMMUNIKATION-og
MALEARRANGEMENTER

2.690.979.56

829.613,18

166.725.64

't

GRUNDE og BYGNINGER

1 . 778 . 8 8 7, 5 4

DIVERSE ANL,SG, BILER M. V.

411.718,01

I{URSTAB og OMKOSTNINGER
VED OPTAGELSE AF LAN

4.804.420.79

IALT...

30

140.982.947,17

574.534,99
23.500,00

10.667.645.53

5.628.458.80

fl

og alsKnvnrnger
Afskrivning
Pr. 31/3 1967

58.863.200,70

Pr. r/4 1966

Tilgang

Afgang

1 . 1 6 6 . 7 1 8 , 3 0 2.354.582,40

Pr. 31/3 1967

Nedskrevet
vardi
pr. 31/3 1967

3.521.300,70 55.341.900,-

187.505,59

6.220,83

18.784,76

25.005,59

162.500,-

628.021,62

6.132,14

12.689,48

18.821,62

609.200,-

5.872.471,42

115.056,61

234.914,81

349.g',it,42

5.522.500,-

6.233.862,82

112.902,05

249.360,77

362.262,82

5.871.600,-

405.416,29

7.782,78

16.234,11

24.016,29

381.400,-

986.562,06

38.362,38

98.699.68

137.062,06

849.500,-

7 3 . 1 7 7 . 0 4 0 . 5 0 r.453.r7
4.49
3.635.432,19
41.441.412,93
380.387,66
1 . 1 7 I . 027, 3 9

578.032,19

145.400,00

824.946,97

1.657.665,96

4.438.440.50 68.738.600,723.432,19

2.912.000,-

2.482.612,93

38.958.800.-

116.820,82

15.266,84

132.087,66

248.300,-

17,649,46

46.822,93

64.472,39

1.106.600,-

66.000,00

66.000,00

3.234.000,-

3.300.000,00
2.517.749,31
52.446.054.48

2.985.266.01

5r7.749,3r
1.537.449.44

5t7 .749,31

2.448.905.04

2.000.000,-

3.986.354.48 48.459.700.-

2.862.610,55

546.110,55

114.500,00

660.610,55

2.202.000,-

5.245.972,89

104.007,39

209.865,50

313.872,89

4.932.100,-

26.827,65

26.827,65

1.316.700,-

1.343.527,65
9.452.111.09

650.117,94

3 5 11 9 3t 5

3.353.867.10

1.137.277,56

294.713.r8

2.353.422,53

326.587,54

435.218,01
4.804.420.19

1 . 0 0 1 . 3 1 1 , 0 9 8.450.800,-

r.265.265.10

2.088.602,-

49.534,99

376.122.53

1.977.300,-

175.618,01

65.400.00

241.018,01

194.200,-

195.220,r5

390.400,00

585.620,19

4.218.800,-

146.022.133,90 5.475.445,17

6.585.412.37

166.725,64

166.725,64

1 1 . 8 9 4 . 1 3 1 , 9 0134.128.002.-

Tabelo

Speci{ikation af indskudskapital

UJ
\J

Saldo pr.
1/4 1966

Tabel 5

FV

r.r23.545

MK

1.502.075

NK

1.053.343

S\T

1.098.657

SH

1.058.055

| ilgang

I
|

1.02e-600
|
2.065.360
|
1.62e.480
I
1.356.380
|
1.188.380|

Saldopr.
3l /3 1967

2.153.r45
3.567.435
2.682.823
2.455.037
Z.Z+B.+3S

VK

1.117.325

I
1.430.800 |

Ialt

6.953.000

8.700.000 | 15.653.000

2.548.t25

Specifikationaf indbetalinger i h. t. S 12, samt af indskudsrenter
Solgt MWh

I%

Renter og
afskrivning

Ledningsafgift

Driftsudgifter
m. v,

+ renter af
indskud

Ialt

F\T

721.576,5

15,47

720.631,59

243.095,36

339.760,45

tlt.512,50

191.974,90

MK

941.964,8

20,19

940.501,09

3t7.265,37

443.423,63

141.682,08

559.508,01

RKE

r24.269,0

2,66

123.909,50

41.799,20

58.420,35

21.6t9,17

202.509,88

NK

841.101,4

18,03

839.882,84

283.323,16

395.984,54

119.090,42

400.100,12

SV

726.920,8

15,58

725.755,67

244.823,90

342.176,32

115.978,13

196.777
,76

SH

577.046,9

12,37

576.225,78

194.382,01

271.67
6,58

108.476,04

933.808,33

VK

732.73t,4

r5,70

73r.345,57

246.709,58

344.811,83

118.584,38

204.282,60

Ialt

4.665.610.7

100,00

4.658.252.04

1.571.398,58

2.196.253.70

-i- 736.942,72

7.688.961.60

