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A d m i n i s { r a t i c , n s b y g n i n g e ni Skrerbak set fra nord-ost, i forgrunden den nye
kontorbygning under opfrureiseog Skrrbakvarket

i baggrunden.

BERETNIi\C
Nrervrerendeberetning vedrsrer ELSAM's 12. driftsir.

Optagelseaf ny deltager.
Ved bestyrelsesmsdet den 13. oktober biev NE's optagelse i ELSAM

godkendt ved anden og sidste

behandling.

Anlregsarbejder
I

det forlobne beretningsir

er arbejdet med udbygning og forbedring af telekommunikations-

forbindelserne mellem deltagerne indbyrdes og mellem deltagerne og tavlesalen i Skrerbak blevet yderligere intensiveret, idet man har andret omfanget af det nodvendige antal milinger, som skal overfores til tavlesalen i Skarbrek, si det bedre passer ind i den struktur, som er under opbygning. AntalIet af liniemilinger

kan siledes reduceres i takt med opbygningen af regionaie netovervigningscen-

traler, medens antallet af produktionsmilinger

mi zges i takt med udbygningen af lastfordelingsord-

ningen, som omtales senere.
Den nye 150 kV linie Ssnderborg-Abildskov-Fynsvrerket, som skuile have vreret driftsklar
beretningsiret, forventes farst i drift

medio juni

i

1968. Forsinkelsen skyldes i det vresentiige van-

skeligheder med at komme igennem med et trac6 pi

Fyn, siledes idriftsattes delstrzekningen Son-

derborg-Horne Land den 20. ma-rts, og den har siden vreret indkoblet nogle gange for at bedre pi
den reaktive balance. Arbejdet
Arbejdet

pi

udfores dels af FV og SH og dels af ELSAM.

2-systems 150 kV linien Lykkegird-Ensted

skrider planmressigt frem, og hele linien

forventes driftsklar medio oktober 1968. Arbejdet udfores af SH og VK.
Efter havarierne pi de to 150 kV Limfjordskabler,

som indgik

i forbindelsen Vester Hassing-

Adalen, henholdsvis den 9. juni og den 12. juni, og den deraf folgende nedskrivning af kablernes
belastningsevne, besluttedes det at bringe overforingsevnen tilbage til dens oprindelige vardi

ved

udlregning af et 3'die kabel og omlagninger af de eksisterende luftlinier. Kablet blev idriftsat den 14.
':
december 1967.
Driftsforstyrrelsen den 29. marts 1967, der er omtalt i forrige beretning, fremskyndede diskussionen om frekvensaflastningen, og der installeredes i lobet af efteriret frekvensrelaer, som pi en forud
fastlagt mide bortkobler op til 50 0/o af belastningen ved driftsforstyrrelser, som giver frekvensfald.
Herved opnis en hurtig udkobling med deraf folgende mulighed for at holde produktionsmaskineriet
og samarbejdsnettet intakt, hvilket igen skulle muliggore en hurtig tiibagevenden til normale driftsforhold.
Ved nrsskiftet leveredes et olietilberednings- og regenereringsanlag for transformerolie, fabrikat
Micafil,

med tilhorende tankanlag. Ankgget

har pi tilfredsstillende vis lost sine forste opgaver ved

en ny installation og en revision af bestiende anlag hos VK.

Det transportable olietilberednings- og regenereringsanlreg for
opstiilet pi Skarbakvrerket.

Ved slutningen af beretnings&ret leveredes et UNIVAC terminaludstyr type DCT 2000, som muliggor hurtig og sikker kommunikation med UNIVAC's ll07 EDB-anlreg hos Burmeister & Wain i
Kobenhavn. Herved fir vi adgang til et af landets stsrste regneanlrg pi en mide, som i praksis
nasten svarer til, at vi selv disponeredeover et meget stort EDB-anlag her i huset.
Forogelsen af aktiviteten og det heraf folgende storre personale har efterhlnden gjort pladsforholdene trange og nodvendiggor en udvidelse af administrationsbygningeni Skrerbak. Denne udvidelse, som begyndte ved &rsskiftet, forventes afsluttet siledes, at de forste kontorer kan tages i brug
i efteriret 1968.

Effekten
Arets tilgang. NEFO's blokenhed bestlende af en rent oliefyret kedel og en turbine er blevet
godkendt for 136,5 MW, hvorefter den installeredeeffekt udgor 1460 MW, som er fordelt pi 3l
turbiner og 40 kedler.
over

Af ovennavnte er 4 turbiner
og 7
medens 20

pi

100 MW

60-100 MW

er under 60 MW

(Idaid.elses\laner.I sommeren 1968 idriftsatter MK Studstrupvarkets1. sektion pn 150 MW,
mens FV idriftsretter en fjernvarmeudtagsmaskinepi ca. 200 MW.
som er en ren kondensationsenhed,
SH idriftsatter i lobet af vinteren 1968/69 Abenr&varket som spidsbelastningsvarkmed en rent
oliefyret kedel falles for turbine 4 og 5 pn henholdsvis 17 og 43 MW.
I 1969/70sker der ikke nogen udvidelser.
I hvert af Srene 1970, 7l og 72 idriftsattes en blokenhed med en rent oliefyret kedel ph ca. 250
MW af henholdsvisVK, SV og MK.
NK piregner at idriftsatte en enhed med en rent oliefyret kedel ph 200-250 MW pt Alborgvrerk e t sg r u n d i 1 9 7 3 1 7 4 .
For de folgende 5r foreligge'r faste udvidelsesplanerforst i foriret 1969'
Bruttoproduktionen korrigeret med saldoudvqksling, det vil sige brutto belastning
!!:g"*g.
inklusive nettab, har vreret kriterium ved udvalgelsen af tidspunkterne for "ELSAM maks'...
>ELSAM maks.n er defineret som summen af de enkelte deltageresbruttobelastning pi de ovenfor
fundne tidspunkter.
Tabene pi det primare net var usredvanligt store pi de fundne tidspunkter, hvilket skyldtes, at
spandingerne pt det primare net mltte holdes lave som falge af saltoverslag pi linierne. Linierne
var i dagene forud blevet meget starkt forurenet med salt som folge af kraftige vestenstorme.
I tabel I side 20 gives en oversigt over de 3 storste dognbelastningeri MWb". og de enkelte deltageresandele heri.

Byggepladsen{or SV's 250 MW-enhed. Enhedenskal idriftsrttes til
der skal bzerekedlen,
vintermaksimum1971172.Den svare rammekonstruktion,
samlesp5 jorden og fores med oJ,sammenmed bygningen.

Belastninger, som Ii temmelig nar de tre storste, er angivet under tabel l. Tabel 2 side 21 giver
en oversigt over deltagernes maksima, deres andele i den samlede sikrede effekt og den samlede installerede effekt i 1967168samt over afregningen for under- eller overskud i installeret effekt.
Stigning. Den i de foregiende ir

konstaterede udvikling, at stigningstakten for maksimalbelast-

ningen mindskes samtidig med, at benyttelsestiden oges, er fortsat i indevarende i.r.
Belastningsstigningen udgor siledes 8,9 0/o i forhold til sidste ir, medens salg i deltagernes samlede forsyningsomride i samme periode er steget med 10,5 0/0. Benyttelsestiden for belastningen udgjorde ca. 4800 timer (nettoproduktion *

saldoudveksling med udlandet divideret med netto-mak-

simum).

Den daglige drift
Lobende effekt

Den lobende reserve under dagens spidsbelastning har normalt ligget lidt over,

hvad der svarer til fjernvarmens tillregsbelastning, men har i det forlobne ir
end i de foregiende

vreret noget storre

flr.

Lastfordelingsordningen, som siden 1. maj

1967 har fungeret pi prove, har skullet sikre, at pri-

mrervarkernes prodrrktion gennemfores med den bedst mulige okonomi. Den har desuden mittet knyttes sammen med en afregningsordning, som sikrer en rimelig fordeling af de ved ordningen opniede
fordele.
Lastfordelingen beregnes pi
ELSAM

B & W's EDB-anlreg i Kobenhavn. Om formiddagen samles hos

oplysninger om maskinbestykning, udlandsudveksling, forventede belastninger og eventuelle

produktionsbegrrensninger for det folgende dogn. Oplysningerne sendes om eftermiddagen pr. telex
til B & W, hvorfra koreplanen for det kommende dogn sidst pi
ELSAM's

eftermiddagen kan overfores til

datatransmissionsterminal. Enkelte dage har man mittet undvrere koreplanen pi grund af

maskinhavari pi B & W. Iovrigt har ekspeditionsformen vist sig tilfredsstillende, og der er ikke
noget, der taler for, at man med hyppigere adgang til en regnemaskine skulle opni markbare
okonomiske forbedringer. Afregningsmassigt

drifts-

deles dognet op i indtil l2 intervaller. Hvert intervals

afregningspris fastlregges som gennemsnittet af intervallets marginalpriser, som fremg5r af lastfordelingsberegningerne. I beregningen af den optimale lastfordeling tages hensyn til nettabenes indvirkning. Dette kan ved direkte anvendelse af de fundne afregningsprise-r indebrere afregningsmassige
skrevheder. Man har derfor en korrektionsordning under udarbejdelse.'
Lastfordelingsordningen administreres i marginalkurveudvalget, medens brandselspriserne administreres i brrendselsudvalget.
Samarbejdet med Vattenfall.
nettoimport fra Sverige pi
rende ir

er nnet op pi

Et tilbageblik over de forlabne 3.r viser, at vi i 1965/66 havde en

906.911,3 MWh,

1.235.722,2 MWh.

i 1966167 pA 1.02a.854,3 MWh,

medens vi i indevre-

Sidstnrevnte resultat er bemrerkelsesvrerdigti betragtning

af de fejl, som jrevnstromsoverforingen og de tilsluttede vekselstrsmsanlreg har
Benyttelsestiden har varet ca. 4800 timer.

varet

ramt

af.

4..

*,.
K/S Peter Faber under arbejde pi 250 kV kablet Jylland-Lztso
med Lreso Rende fyrbike i baggrunden.

IO

Tabel 4 side 23 giver en oversigt over udvekslingerne.
Der har i det forlobne ir vreret folgende begransninger:
1.4. -31.5.

maks. 200 MW, som folge af begrrensetoverforingsevne i det nordtyske net efter
de i forrige beretningomtalte mastefaldden 2 3 . 2 . 6 7 .

1 0 . 6 .- 1 2 . 6 .

m a k s . 2 0 0 M W , s o m f a l g e a f d e t p i s i d e l 3 o m t a l t eh a v a r i pi Limfjordskabel 2.

12.6.-29.6.

maks. 25 MW, som folge af det pi side 13 omtalte havari pi begge Limfjordskabler.

23.9. -25.11. maks.

0 MW, som folge af reparation af kablet Jylland-Lresa og stationsrevision.

1.12.- 9.2. maks. 125 MW, som folge af havari pi transformerTl2 i Stenkullen.
17.3. -31.3.

maks. 125 MW, som folge af havari pi transformerTll

i Stenkullen.

Transformer T 11 i Stenkullen forventes fardig ultimo maj 1968.
Det har nogle gange varet nodvendigt at reparere kablet Jylland-Lass, som folge af revnedannelseri blykappenog deraf folgende olielakage.Revnedannelsenskyldes en uheldig kombination af
bly og varmebehandlingog er en fabrikationsfejl.
Pi baggrund af faldende olietryk og observationeraf oiie i kabeltrac6etbesluttedesdet i eftersommerenat skifte ca. 300 m kabel i Lausarende. Reparationenplanlagdestil at vare i ca. 7 d,ogn,
men kom som folge af usadvanligt mange stormetil at vare i 9 uger.
Den store kortslutningseffekt, der er til stede i Stenkullen,har ved tilbagetandingerne givet transformerne en meget stor mekanisk pivirkning, og dette sammenholdtmed tilbagetandingerneshyppighed er irsagen til, at 139 kV-viklingen i de to transformereer knakket. Transformer T 12 udlostes
efter isolationssammenbrud
af Buchholz-beskyttelsen,
medens det var reaktionsmilinger,som viste,
at T I I ogs&var defekt. Tidspunktet for reparationenaf T I I var fastlagt ud fra ASEA's varkstedskapacitet og ombygningsmulighedernefor ventilerne. Ved omviklingen forsynesT I I med en forstrerket vikling, det vil sige, viklingen er dimensioneretfor en storre mekanisk pivirkning, medensder ved
reparationen af T 12 af tidsmassigegrunde blev anvendt en vikling af samme opbygning som den
odelagte.
Det skal bemarkes, at transformernei Vester Hassing ikke har varet udsat for tilsvarendepnvirkninger.
..
De forannavnte begrrensningerhar samtidig muliggjort reparationer pi anlagget, som ellers ville
have kravet stop af overforingen,siledes udskiftedes gitre i aluminiumsmasternepi

strakningen

Stenkullen-Billdali tiden 12.6.-29.6.De 2 transformerhavarierudnyttedestil ventilombygningers5vel i Vester Hassingsom i Stenkullen.
Den i forrige beretning omtalte ventilombygning har varet fortsat hele iret, men vil tage lang
tid, fordi der til stadighed mi indhentes erfaringer fra ombygninger og parallelle forsog.
I kortere perioder har ventilfejlene givet anledningtil en del gener i form af
i spandingen
"kip"
for forbrugernei Nordjylland.
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EDB-terminal bestiende af linieskriver og betjeningsenhed med hulkortlzeser.
I forsrunden en hullemaskine for hulkort.

t2

Der har i alle irets mineder vreret overskudsenergitil ridighed. Udbudet i vinterhalvnret har
dog varet begrrensettil nattetimerne.Derudover har der varet tilfaldig anden energi til ridighed
i stort omfang.
I april-maj l9ti7 muliggjorde begransningeni det nordtyskenet, at vi indkobte 100 MW til eget
omride under spidstid.
I august niede vi op pi den hidtil storsteimport pi en mined. Importen androg incl. den faste
kraft 182.196,6MWh, hvilket svarer til en middeleffekt pi 245 MW, som samtidig er overforingens
maksimalemiddelvardi.
Samarbejdet rned NWK. Den faste leveranceer i fuldt omfang videreleverettil NWK. Desuden
og anden energi fra Sverige. Endelig har der
er der leveret en betydelig del af overskudsenergien
varet en del andre energileverancertil NWK og gensidighavarihjrelp.
Nettoeksportenhar udgjort 956.949,5MWh, hvilket er en stigning pa 12,5 0lo i forhold til
r966t67.
Tabel 4 side 23 giver en oversigt over udvekslingerne.
Der har i beretningsAretvreret 5 fejl pn de 2 forbindelser fra Tange og Abenr8, og 10 fejl i
NWK's net, som har begrrensetsamarbejdetfor en kortere eller langere tid.
under stormenden 23. februar I967, var forst
220 kV linien Flensborg-Audorf,som beskadigedes
d r i f t s k l a rd e n 3 1 . m a j .
linien piny, idet der da valtede 7 af de ikke forUnder stormen den 17. oktober beskadigedes
strerkedemaster,linien gik atter i drift den 21. november.Under samme uvejr beskadigedes
der enkelte master mellem Hamborg nord og Audorf ved Schleswig.Linien idriftsattesprovisoriskden 23.
oktober.
pn linien Hamborg nordUnder stormenden 15. januar valtede der en mast,medens3 beskadigedes
Schilling. Linien var retableret og i drift igen den 26. januar.
Liniehavariernei Tyskland betsd dels, at vi m6tte kore med effektbegransningfor de storsteenheder, dels at vi under spidserneleverede havarihjrelp med op til 40 MW.
Hauarier og andre driltsforstyrrel.scr.Helt usredvanligtdirlige meteorologiske
forhold har vreret
starkt medvirkendei de fejl, som har berort det primrre .rit. De..rdover er der forekommet betjeningsfejl og tilfrelde af svigtende relabeskyttelse.
D. 9. juni indtraf der en kabelfejl i det ene Limfjordskabel uden konsekvenserfor forsyningen.
udlsstes
men den 12. juni kl. 12.55 indtraf kabelfejl nr. 2 med det resultat,at Sveriges-forbindelsen
med 200 MW for overfrekvens,og kl. 13.00 udkobledesNE's blok for nodstop. Herefter var hele
Vendsysselsamt en del af NK's omride uden spanding i op til 60 min.
Da det ikke var muligt at retablere forsyningen over de eksisterende60 kV-forbindelser, indkobledesjavnstromsoverforingenmed 25 MW.

I3

De to kabelfejl var begge varmegennemslagi kabelmuffer,og beggeindtraf efter langlarig hoj
belastning,dog uden at kablernesangivne maksimale belastningvar overskredet.Arsagen kan vrere
fejl i kabelmuffernei forbindelsemed vresentligdirligere afkolingsforholdfor kablerne end antaget.
Sagener ikke endeligt afklaret endnu, da der kraves en rrekkelangvarige forsog.
D. 23. august og igen d. 23. februar gav udfald af produkticnsmaskinerihos VK sammenbrudaf
som i Lykkegird faldt til 110-115kV. For at genoprettenormale forhold mitte
150 kV sprendingen,
d e r b o r t k o b l e sb e l a s t n i n g .
D. 2. septemberkl.09.18 var VK's omride (ekscl.Herning og Struer) uden sprendingi op til 99
min. efter udfald af VK's blok I (131 MW). 150 kV linien Lykkegird-Herning var afbrudt for revider.
sionsarbej
Under stormen d. 17. ohtober kl. 19.18 udkobledes 150 kV linien Skrerbak-Ensteddefinitivt i
som tidligere omligesomSH's turbine 7 (150 MW) udkobledes.Da Tysklandsforbindelsen
Skrerbrek,
talt var afbrudt allerede kl. 17.34,var hele SH's omride uden sprnding i op til 128 min. Udkoblingerne skyldtes saltbekgninger og deraf folgende overslag.
D. 4. noaemberkl. 07.57 udkobledes150 kV stationerneKarlsgirde og Videbrek af et fejlagtigt
monteret frekvensrela.
D. 10. decemberkl. 16.46udkobledes150 kV linien V. I{assing-NE og NE's blok I (137 MW)
efter overslag i NE's friluftsstation. Overslageneskyldtessaltbelagninger.Forsyningenretableredes
gradvis over 60 kV.
D. 11. januar kl. 07.36 udiostes150 kV linien Adalen-NE definitivt pi grund af piskninger.Da
turbineregulatorenfor NE's blok var havareret, forsogteman at indregulerefrekvensenmed kedeltrykket, hvilket mislykkedes,og kl. 07.40 udlostes enheden for nodstop. Linien Adalen-V. Hassing
var afbrudt for ombygningsarbejder.Der var forbrugere uden spanding i op ttl 22 min.
Af foranstiende fremgir, at specieltVK har vzeret ramt af driftsforstyrrelser,hvilket mi ses i
sammenhangmed, at VK pi grund af vreltningenaf linien Skarbak-Lykkegird mangler tilstrakkelige forbindelsertil samarbejdet.
Endvidere har der vreret et antal afbrydelserpi 60 kV nettet,som kun har berort mindre omrider
ad gangen.
Summenaf produkterne:de afbrudte MW multipiiceret med afbrydelsestiderne,
er et udtryk for
systemetsdriftsusikkerhed.Den er nedenfor angivet i MWh. i "/uo'lrfdet samledesalg,eller udtrykt pi
en anden mide, svarendetil en afbrydelseaf ELSAM's maksimumi et antal minutter.
MWh

t4

o/oo

mln.

1967168

448

0,087

23

1966167

1.426

0,306

79

1965166

310

0,073

19

1964165

290

0 , 0 77

l9

1963164

90

0,027

6

1962163

70

0,024

6

Relearbejdet. I det forlabne ir er der foruden almindelige relreprover og indstillingsandringer
foretaget idriftsrettelser af relrefelter pi

Vendsysselvarket, pi

Fynsvarket, i Starbakke, i Sznder-

borg og i Ensted.
Fejlfrekvensen for 150 kV-linierne har i 1967 vreret noget storre end i den foregiende periode,
idet der har vreret 2 , 0 4 f e j l / 1 0 0 k m i r i 1 9 6 7 m o d 1 , 5 5 f e i l / 1 0 0 k m i r i i r e n e 5 6 - 6 6 .
Af de 23 fejl i 1967 lykkedesgenindkoblingeni de l3 tilfrelde, medens8 fejl var fejl, der skulle
medfore definitiv

udkobling. I et tilfrelde svigtede relabeskyttelsen,og et tilfalde skyldtes fejl i

mansvrekredse.
I 1967 var der ikke frerre end 10 stationsfejl, hvoraf 3 skyldtes betjeningsfejl.
Energiafregningetz. I hele beretningsiret er energiafregningen foretaget pi
{ra Siemens lokkerne. Dette afregningsudstyr har muliggjort
har varet en forudsrtning

basis af strimlerne

en automatisk databehandling, hvilket

for at afregne efter de i lastfordelingen fundne priser.

Reaisions4laner. Revisionsperioden strakker

sig som tidligere praktisk taget over hele iret,

og

revisionerne er i store trak afviklet efter planerne. Samordningen med linierevisionerne bliver stadigt
vanskeligere, niLr fornodent hensyn skal tages til systemets stabilitet.
I kalenderiret 'l9ti7 var der 85.750 Mw-dage

til ridighed

for revision, hvoraf der var planlagt

anvendt 51.050 MW-dage. Som fzlge af langtids havarier og forsinkelser blev der brugt 73.470 MWdage, hvilket svarer til 88 0/oaf det antal MW-dage, der var til ridighed. Ved opgorelsen af MWdage til ridighed

er der regnet med, at der til enhver tid skulle vare

reserve for storste enhed

(l5oMW).

ll

Anore opgaver
Bestyrelse og teknikerudaalg har fortsat droftelserne om de organisations- og afregningsproblemer, der folger med bygning og drift af et produktionsapparat sarnmensat af flere anlregstyper (nukleare varker,

grundlastvrerker, forenklede vrerker etc.).

Et vigtigt led i disse droftelser er den forsogsordning vedrorende lastfordeling,

som er omtalt

side 9, og som har lsbet siden ca. 1. maj 1967. Vurderingen'af resulthierne er ikke afsluttet, men forelobigt kan det konstateres, at det i praksis er muligt uden storre vanskeligheder at kore hele systemet
pi en okonomisk optimal mide, og afregne de derved udvekslede kvanta mellem deltagerne, si alle
fir

en andel i den derved opnnede fortjeneste. Dette er organisatorisk set en mileprel i samarbejdet.
En anden vigtig begivenhed er bestyrelsens tilslutning til en principiel milsatning

udbygningen af kraftvrerkerne. Milsatningen

er en uddybning

af formilsparagraffen

vedrorende
og vedrsrer

principper for fastsrettelseaf udvidelsesrakkefolge, valg af maskinstsrrelse og -type samt driften af
anlreggene, altsammen ud fra den tankegang, at det frelles samlede resultat af anlags- og driftsudgifter skal vrere bedst muligt. Bestyrelsen gav samtidig tilslutning til et nrermere samarbejde mellem

I5

deltagerne om projektering af kraftvrerker og om andre dispositioner. Dette er senere blevet fulgt op
af beslutninger vedrsrende samarbejde om projektering, bygning og drift af nuklearc varker og om
b r a n d s e l s d i s p o s i to n e r .
Droftelserne om organisations- cg afregningsproblemerne er dog langtfra afsluttede endnu.

Et nyt udualg til aurderittg af mulighedernefor bygning af Iorenkledehraftucerherer blevet nedsat. Udvalget skal fardiggore sit arbejde, si dets overvejelserkan indgi i nresteirs udvidelsesplan,
der skal fasthgge, hvad der skal idriftsrettes1974.
Marginalhurueudaalget har lost en rakke af de detail-problemer, som anvendelsen af lastfordelingsproceduren i praksis har givet. Endvidere har man arbejdet med mulighederne for at forbedre
beregningsgrundlaget og efterkontrollere de opniede resultater. Det samme udvalg har virket pi et
helt andet omride ved at udarbejde visse afsnit i et forslag til nye forskrifter for beregning af sikret
effekt.
Dataudualget har arbejdet videre med den i sidste S"rsberetning omtalte registrering af belastningens kvartersvrerdier. Registreringen har fungeret under maksimum 67/68 og genoptages til efteriret

19ti8, nir

produktionsregistreringen efter udvalgets forslag er omlagt fra brutto- til nettovrerdi.

Netudaalget har udarbejdet et forslag til ordning vedrorende reaktiv effekt. Iiorslaget er vedtaget af bestyrelsen og medforer, at deltagerne skal sorge for en sidan udbygning med reaktiv effekt
(kondensatorer), at visse opstillede

til belastningen er opfyldt.
"kvalitets"krav
Endvidere har man arbejdet med frekvens-aflastnings-proceduren. En rakke udbygningsproble-

mer er blevet gennemgiet og forslag til netudvidelsesplan er stillet. liorslag til

tilladelig

maksimal

strsmbelastning fcr kabler cg linier er blevet udarbejdet, og en rakke sporgsmil vedrorende telekommunikation og tavlesalsudbygning har vreret til behandling ud fra onsket om, at deltagernes egne
net-overvigningscentraler

(varkernes tavlesal eller srerlige kontrolrum)

skal udstyres og fungere i

rigtig samordning med ELSAM's tavlesal. Dette er af stor vigtighed ved retabiering efter driftsforstyrrelser.
Underudvalg

under det med Kraftimport

nedsatte fr.llesudaalg

for lastfordeling.sproblemer har

holdtncgleenkeltemgdertilsikringaf'atd,eerfaringerit.ia.t
pi den ene side af Storebalt, ogsi kommer den anden side til gode.
Udaalget for udarbejdelse af udbudsbetingeLset for nukleare hraltuerker,
Kraftimport

som ogsi er et med

frelles udvalg, har viderefort sit arbejde med Danatoln som sekretariat.

Udaalget om en euentuel Storebeltsforbindelse har viderefort sit arbejde. En forelobig konklusion
kan forventes inden lrense.
ELSAM

har som tidligere deltaget i arbejdet indenfor Danatom. Den meget kraftige reduktion

af Danatom's aktivitet, som sker fra midten af 1968, vil medfsre, at arbejdet med nukleare sporgsmil

mi viderefores pi anden mide. Bestyrelsen har som fsr navnt droftet disse problemer og god-

kendt, at arbejdet med projektering
sker ved hjalp

af nukleare varker

for

af deltagernes projekteringsafdelinger for kraftvarker

stab som specielt nukleart sagkyndigt og koordinerende organ.

I6

ElSAM-deltagernes

vedkommende

med en af ELSAM

oprettet

Arbejdet skal i ovrigt ske i noje kontakt med det sjallandske arbejde med de samme problemer.
ELSAM har deltaget i arbejdet i de pi Atomenergikommissionens initiativ

nedsatte udvalg:

brojehtudaalget og udvalget vedrorende sihherhedsproblemerved beliggenhed og drift
kraftvarker.

af nukleare

I DEF'Uhar ELSAM deltaget i arbejdet i fjernkontroludvalg og relrekomit6.Endelig har vi deltageti arbejdetindenforI'{ordel, sivel i hovedgruppen (hvis mode i 1967 vi havde fornojelsen at
arrangere) som i diverse ,r.ra.rgrrrpp"r (driftsudvalg, statistikudvalg og et nyoprettet planlregningsudvalg).

Arbejdet med udvikling af regnemashineprogrammerer fortsat.
Simuleringsprogrammet til beregning af optimal drif-t for en Srrakke var i det store og hele
frerdigt i scmmeren 1967 og har siden i en rakke undersogelser vedrorende udbygningsstrukturer,
brandselsdispositionerog nettab vist sig at vare et nyttigt planlagningsvrerktoj. I programmet beregnes revisionsplaner samt daglig rnaskinbestykningog lastfordeling.
Nogle af programmerne til beregning af netfejl er i Srets lsb samlet i et enkelt program, som i
sin nuvarende version beregner netimpedanser samt stromme, spandinger, effekter og relaimpedanser ved l-, 2- og 3-fasedeshuntfejl. Dette program skal udbyggesi takt med behovetfor nye beregninger.
er leveret af DtrFU.
Et program til beregning af usymmetliskefejl pi en tosystemslinie
Indkoringen af Vattenfalls program til beregning af dynamisk stabilitet viste sig ret vanskelig,
indtil der opniedes aftale med Vattenfall om udlevering af en programversion,som uden vresentlig
bearbejdningkunne overforestil en UNIVAC 1107.Dette program har vist sig effektivt og alsidigt.
Stabilitetsundersogelserkan herefter udfores efter behov.
Programmet til beregning af koreplaner for den daglige lastfordeling er blevet videreudviklet'
Installation af dataregistreringsudstyr (lokkere) har medfsrt, at omridets samledebelastning kan
registreres automatisk som middelvrerdier over et kvarter. Disse registreringer anvendesbl. a. i programmer til statistisk undersogelseaf vilkirene for indsats af spidskraftmaskineri.

Regnskab
Af de under Konti-Skan anforte tal for afregnet salg udgor eksporten930.167,8MWh og kr.
mens hele kobet er import fra Sverige.
36.968.721,32,
I renteudgifterne, sivel for Konti-Skan som for ovrige anlag, kommer den fulde virkning af
devalueringen forst til udtryk i det kommende regnskabsir.
Oversigt over anlag og afskrivninger findes i tabel 5, side 30-31.
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Ledningsafgift er forrentning og afskrivning af en linie, der ejes af en deltager, men anvendesaf
fallesskabet.
De igangvrerendearbejder bestir af 150 kV samarbejdslinierne Sonderborg-Abildskov-Fynsvrerket og Lykkegaard-Bredebro-Enstedsamt nogle mindre arbejder.
De faste l6n bestlr af
sv. kr. 41.980.000,
kurs 144.9777. . . .

60.861.638,46

U . S . $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0k0u, r s 7 5 0 , 0 0. . . . . .

75.000.000,00
d. kr. 135.861.638.46

Opskrivning af galden pi grund af devalueringenden 19. november 1967 androg ca. 10,7mill. kr.
Indskudskapitalen er specificeret i tabel 7, side 32. NE's indskudsandelved optagelseni ELSAM
pr. 1.4. 1967er overfort fra NK. De ovrige tilgange bestEr af betalte a conto belob, der i henhold til
vedtagterne reguleresi 1968/69.
FV har linien FV-Abildskov under bygning for os og finansierer midlertidigt dette anlag. FV's
a conto indskud for ovrige arbejder pi denne linie til Sonderborg er derfor tilsvarende reduceret.
Fond vedrorende omlagning af Limfjordskabler er oprettet samtidigt med salget af Limfjordskabel II til NE og med henblik pi eventuelleudgifter i forbindelse med fremtidig havneudvidelse i
Aalborg.
Ifolge overenskomstens$ 13, stk. 5, hafter deltagerne pr. 31. marts 1968 for ELSAM's forpligtelser pi folgende mide:
FV med 15,59 olo
MK 22,74 olo
NE
9,34 0/o
NK

-

SV med 15,39 olo
SH L2,58 olo
vK 15,73 0lo

9.63 olo

r

I8

.l

+

Udvalgenessammensretning
I tehniherudaalgetsmoder deltager normalt for
direktor N. K. Kristensen og overingenior P. Brummer
H. Weldingh
B. H. Nielsen

FV:
MK:
NE:

W. Hanning

K. Guldager Petersen

NK:

P. E Nielsen

B. Mortensen

SV:

B. Sandorff

SH:

J. Poulsen
J. Moller

J. Chr. Clausen
K. Fischer

VK:

G. Lund-Jensen
Vagn Hansen

RKE:
ELSAM:

B. E. Boberg (som observator)
E. L. Jakobsen og overingenior E. Andersen
J. Henriksen (ref.)

Br endselsudaalget bestlr af deltagernesdirektorer,
medens ing. P. Sachmann,ELSAM, deltager som referent.

Nedennavnte deltager normalt i moderne i:
Dataudualg

Margi,nalkuraeudvalg Netudualg

F'V:

A. Knak-Nielsen

A. Knak-Nielsen

P. Brummer

Udaalg om
forenhlede enheder
I. Henneberg

MK:

A. Pedersen

E. Ostenfeld

A. T. Lervad

B. H. Nielsen

NE'

C. Ploug

K. Guldager Petersen C. Ploug

NK:

M. Held

H. Ingemann Jensen

B. Mortensen

B. Mortensen

B. Beyer
N. A. Thulstrup

J. Chr. Clausen
K. Fischer

K. Guldager Petersen

SV:

N. E. Uhlemann

SH:

N. A. Thulstrup

J. Chr. Clausen
K. Fischer

VK:

K. Frsslev

A. Hjertholm

Vagn Hansen

G. Lund-Jensen

ELSAM:

J. Henriksen
Bach Jensen(ref.)

J. Henriksen
P. Sachmann(ref.)

E. Andersen

J. Henriksen (ref.)

A. Ring-Nielsen

J. Henriksen
Bach Jenscn(ref.)

Udvalgene suppleresefter behgv ved specielleopgaver,

t9

tV

'Iabel

I

Dato og klokkeslet

Oversigt over de tre storstedognbelastningerog de enkelte deltageresandeleheri
FV

MK

RKE

NK

NE

SV

SH

VK

ELSAM Brutto Import fra
maks. produk- Vattenfall
tion

100,6

l 96,1

01 1

198,8

90,9

100,4

199,2

93,6

oqA

198,0

r 2 l r 2 1 7, 3 0 - 1 7 , 4 5

178,3

23t,6

27.4

97,r

rU12 17,30-17,45

179,0

99q q

26,4

q?q

1 3 l 1 2 8 , r 5 -8 , 3 0

193,1

94{) I

9q9

qq,q 1

977

A f r e e n .m a k s .M W . . .

Storre end 1966/67 n/o . .

2.r

7.0

10 0

lt,2

1 57 , 8

r97,6

1186,5 1170,2

1t3,2

198,8 ll8l,4

1045,6

I04,4

146,9

187.7

l187,6

t192,3

lll,6

| 54,4

194,7

tlR59

I J,J

199

8,9

MW
De narmest folgendebelastningervar: Belastningincl. tab: l9l12 kl. t7,30-17,45 1194,9
l 8 / 1 2 k l . 17,30-17
,45

Eksport
til NwK

1 1 9 3 ,M
0W

2W
hvortil svarer vrerdiernefor ELSAM maks.: l9l12 kl. t 7 , 3 0 - t 7 , 4 5 1 1 8 9 ,M
9W
l 8 / 1 2 k l . t7,30-t7,45 1 1 8 4 ,M

+ 53,6
100,4

Saldoi MW
-: modt.
-F lev.

Belastning
incl. tab

+ 38,0

1208,2

+ 158,0

r 203,6

-

1203,5

ll,2

MaksimumsafregningI 967 | 68

Tabel 2

FV

MK

Andel i afregn. maks .. MWb".

183,5

233,7

S i k r ee
t f f e k tE S . . . . . . .

MW

149,0

917I

.. MWbr.

168,5

949 0

Installeret effekt Ei

. MW

AEs.

-i34,5

Underskud i inst. effekt MW
Atbetale

.......

kr.

Tilgode

.......

kr.

Nodvendigt reserveforl
nord:

NE

NK

97i

93,6

21 .'

-:16,5

A E s f o rM K + R K E. . M W

RKE

1,3

SV

SH

VK

ELSAM

99,6

198,0

154,4

194,7

l 185,2

1T5,2

t62,3

210,3

180,0

214,6

r 283,8

136,5

180,6

9q7 n

210,0

249,0

1460,8

21.6

62,7

25,6

tqq

12,3

: 9,0
39,3

t0,2

I .l 70.000,0(

300.000,00

1.470.000,0(
99q 449,97

x Ei

1460'8
:

E!-:-zsa,a

6 4 8 . 6 2 0 , 7 0 127
.24r,38 264.827,58 205.862.071.470.000,0(

l,t[79; faktisk reserveforhold:

0'8
119:
-

ll852

r'2325'

Ovennavnte reserveforhold grelder kun, sifremt al fjernvarmebelastningkan aflukkes til enhver tid.
Regner man kun med aflukning af halvdelen af fjernvarmebelastningen(som i udvidelsesplanen),bliver det faktiske
reserveforhold:=_-jEi,,

:

.

1460,8

z E,'"e;TW:rla52T?sa
"

: t'187
2'

Underskud i installereteffekt er fundet somI Eg multipliceret med det nodvendigereserveforhold.
tV

98,6

t.)
\J

Tabel 3

Oversigt over produktion?udveksling og salg L967168
Nettoproduktion
(Bruttoprod.-:
egetforbrug)
MWh

FV
MK
RKE
NE
NK3)
SV
SH
VK
Vattenfall
NWK

586.400,8
772 . 4 4 5 , 0
l12.875,9
541.984,0
478.503,1
826.357,0
B 8 l. 3 8 2 , 8
894.772,r

Energiudvekslingi MWhl)
Modtaget fra

ELSAM
240.730,4
782.5ri ,4
36.299,3
81.229,7
148.981,1
392.33t,7
142.816,6
48t.424,1
1.963,0
963.134,3

Leveret til
ELSAM

Saldo i MWhl)
:- modtaget
* leveret
999 q69 6

t 7. 76 7, 8
492.072,7
12.497,6

290.444,7
23.801,7
\03.693,2
21.303,2
39.507,1
233.626,7
37583p

lR4q99q

r27.677,9
352.824.6
376.443,3
519.008,0
r.237.685,2
6.184,8

55.657,2

Taba)

Ialt

5.094.720,7

3.327.084,8

3.327.084,8

i

278.772,7

Til ridighed
ialtl)
MWh
809.363,4
1.062.889,7
136.677,6
438.290,8
499.806,3
8 6 5 . 8 6 4I ,
647.756,1
857.188,2
..:.-

Sa q eget
forsyningsomride
MWhr)
789.162,3
1.035.670,7
r32.325,9
432.819,8
498.095,4
832.646,3
620.821,9
815.568,2

o/o storre
ead i
t966167

9,4
qq

6,5
11,3
ll,2
14 \

7,6
l l,3

^

5J.O5 I ,Z

5 . 3 73 . 4 9 3 , 4

5.1571
. 10 , 5

10,5

l) Tallene for energiudvekslingenomfatter sivel lastfordelingsudvekslingersom rene forsyningsleverancer.Energiudvekslingenomfatter kun tidsrummet 1.4.67kl. 10.00til 1.4.68kl. 00.00.Energi til r&digheder folgeligt ikke helt sammenlignelig
med salg i eget
forsyningsomride.
2) Salg i eget forsyningsomridehar FV, NE, NK og SV afregnetved 60 kV mSlinger,medensMK, RKE, SH og VK har afregnet
pi stationensl0 eller l5 kV-side.
3) NK's salg til egne interessenterexcl. NEFO var 1966/67opgjort t1L447.920MWh.
4) Tab i 150 og 220 kV nettet hidrorende fra udvekslingernemed udlandet.
De anfsrte vardier for udveksling med Sverige og Tyskland er de kommercielle vardier i henhold til afregningsaftaler,hvorfor de
falgeligt omfatterhele beretningsiret.
Af ovennrevnteudgor den faste kontraktandel271.328,0MWh og 272.623,7
MWh over for henholdsvisTyskland og Sverige.

Opdelingaf ELSAMskob og salg1967168

Tabel4

Overskud * tilfreldig kraft

Fast kraft
kob
Vattenfall

salg

272.623,7

kob
965.061,5

27t.328,0

NWK

salg

kob

salg

ksb
1.237.685,2

1.963,0
656.876,8

Deltagerne

Ialt

Udveksling

6.184,8

34.929,5

6.184,8

272.623,7

\)

ItrJ

27r324,0

965.061,5

r.963,0
963.134,3

25r.860,2

2.083.2r4,8

2.054.470,1

2.083.214,8

2.306.330,3
55.657,2

910.700,0

2.089.399.6

2.089.399.6

3.327.084,8

3.327.084,8

Tab

z

salg

'marts
'
'
'
oprit moj iuni iuti oug. sepf. okt. nov. dec. ion. febr.
Energiforbrug,somt im- og eksportp6 ugebosisfor driftsiret I s67/6E.

T&,
!l

:
*

$

n

s.
Import Eksport
fia
tit
Sverige Tysklond
Fost kroft

*
*

g

@vrigeudvekslinger

t96s/66

1966/67

1967/68

HoIvErlige soldoudveksl
i nger med Sverige og Tysklond.
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Driftsregnskab1. april L967

Udgifter
1.000hr
Konti-Skan:
Renter
Afskrivning
Henlagt til afskrivningsfond
Vedligeholdelseaf anlreg m. v. .
Administration m. v.
Andet

4.706
2.98r
2.074
365
ct I

176

r0.879

Kob, excl. Konti-Skan:
Energi fra deltagerne og NWK: 2.089.399,6MWh
Effekt fra deltagerne . ..
Maskinberedskab

l8
53.7
r.470
8.069
63.257

Anleg m. a. excl. Konti-Shan:
Renter
Afskrivning
- overfort fra Konti-Skan

4.329
2.994
7.323
2.000

Ledningsafgift . . .

5.323
947

Dri.ftsudgi.fter:
Vedligeholdelseaf anlreg m. v.
Administration m.
Andet

40r
2.234
68

2.703
8.973

26

til 3I. marts 1968

Indtagter
L000 hr.
Konti-Shan:
Afregnet salg: 1.182.028,0
MWh
-: afregnet ksb 1.237.685,2MWh

42.r28
29.249

-i andel overfsrt til 400 kV anlreg

12.879
2.000

10.879

Salg, excl. Konti-Shan:
Energi til deltagerne og NWK: 2.089.399,6MWh
Effekt til deltagerne ...
Maskinberedskab

53.7r 8
t.470
8.069
63.257

Indbetalinger i henhold til 5 12 (tabel 6, sid.e32):
Forrentning og afskrivning . . .
Ledningsafgift
Driftsudgifter

5.323
947
2.703

8.973

8.973
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Statuspr.

Aktiver
L 0 0 0h r .
Anlag (tabel 5, side 3o-31):
Konti-Skan: station, ledning og kabel m. v'
Avrige lednings- og kabelanlag . . . .
Stationer og kondensatorbatterier
Telekommunikation og miling
Grunde og bygninger....
Diverse anlag, biler m. v. . . . .
Lineomkostninger, kurs- og devalueringstab

73.051
52.803
9.452
3.551
2.353
t . r 73
r5.549

t57.932
11 . 6 7 9

Igangvrerende arbejder

t97

Reservedelslager

Tilgodehaaender:
P e n g e d e b i t o r e. r. . .
Mellemregning med deltagerne
Andre debitorer
Likvide beholdninger

l 3 . 78 3
766
5.191

19.740
1.205

t90.753

3 1 . m a r t s1 9 6 8

Passiver
1.000hr.
Faste lin

135.861

Indskudskapital (tabel 7, side 32) . ..

24.427

Kreditorer:
Ansat restgald vedr. anlag
Andre skyldige belob

275
7.44r

7. 7 1 6

7.4r9
6.005
r.379
1.537
426
353
1.977

19.096

t.034
2.074

3 . 10 8

Afshrianinger (tabel 5, side 30-31):
Konti-Skan
Avrige lednings- og kabelanlaC . . . .
Stationer og kondensatorbatterier
Telekommunikation og m8ling
Grundeog bygninger....
Diverse anlag, biler m. v. . . . .
Llneomkostninger, kurs- og devalueringstab

A f shriunin gsf ond a edr. Konti- Shan:
Saldo pr. 1. april 1967
* henlagt ifolge driftsregnskab
Fond vedrsrende omlregning af Limfjordskabler . .

545
t90.753

Sherbeh, den 20. maj 1968.,
sign.E. L. Jahobsen.

:

Foranstlende drifts- og statusregnskaber i overensstemmelse
med selskabets
bogholderi,somvi har
revideret.
Kolding, den 20. maj 1968.
A/S Revisionskontoreti Kolding.
sign.,4. Kj ersgd.rd-Nielsen,
statsaut'revisor'
/ ,ie.r. o. .Tans-Larsen,
t"
/ revisor - civilskonom.
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Oversigt over anlreg

Tabel 5

Tilgang

r 06.833,04

58.863.200,70

Vester Hassing stationen
Inventar og varktoj

187.505,59

Funktionrerhuse

628.021,62

1 9 . 6I1, 2 8

Jrevnstromsledning

5 . 8 72 . 4 7 1 , 4 2

Jrevnstromskabel

6.233.862,82

Elektrode

405.416,29

Telekommunikation

986.562,06
126.444.32

KONTI-SKAN. ...
3.635.432,r9

220 kV ledning

4t.441.4r2,93

400 kV ledning

380.387,66

Mosbrek-Smorup
Limfjordskabel JI

r . r 7| . 0 72 , 3 9

|.171.072,39

Struer-Bilstrup . . .

3.300.000,00

68.495,94

Limfjordskabel III med 150 kV felt

0,00

L.462.7
80,57

Andel i Limfjorden Syd-Adalen

0,00

t.622.r28,50

20 kV kabel ttl La..sa

2.5r7.749,3r

O V R I G E L E D N I N G S - o s K A B E L A N L , ' E G. . . . . .

E,) tLA

n44 49,

I

Ensted

2.862.610,55

Tange

5.245.9i2,89

K ond ensato rb atte r ier

r.313.527,65

STATIONERM. V.

g.452.ttt,0g
i

TELEKOMMUNIKATIONos
MALEARRANGEMENTERM. V.

5.ass.s6zJo

GRUNDE oe BYGNINGER

I ^ \ q 4 9 94 C i

435.218,01

KURSTAB,LANEOMKOSTNINGER
og DEVALUERINGSTAB

804-420,t9

IAI,T

30

133.253,81
3.218.162,88

2.861.696,83

350.226,r2

153.200,00

I

DIVERSEANLAG, BILERM. V.

146.022.133.90

I . 6 2 21. 2 8 , 5 0

1 0 . 74 5. 0 1 4, 4 6

afskrivninger
Al'ekrivning
Pr.3l13 1968
58.756.367,66

Pr.

r/4 t967

Tilgang

3.521.300,70

Afgang

Pr.3ll3 1968

Nedskrevet vrerdi
pr. 3ll3 1968

5.87r.567,66

2.350.266,96

187.505,59

25.005,59

18.800,00

43.805,59

6 0 8 . 41 0 , 3 4

18.821,62

12.188,72

3I .010,34

5.872.471,42

349.97r,42

234.900,00

584.871,42

6.233.862,82

362.262,82

249.400,00

6r1.662,82

405.4t6,29

24.016,29

16.200,00

40.216,29

986.562,06

l3 7.062,06

98.700,00

73.050.596,18
3.635.432,19
4t.441.412,93
380.387,66
0,00
3.231.504,06
r.462.780,57

I

4.438.440,50I
723.432,19
2.482.612,93

62,06
235.7

2.980.455,68

7.418.896,l8

145.400,00

868.832,
lI

2.766.600,-

r.657.700,00

4.140.312,93

37.301.100,-

132.087,66

15.200,00

64.472,39

29.2r3,40

66.000,00

129.304,06

195.304,06

3.036.200,-

29.280,57

29.280,57

r.433.500,-

106.053,81

623.803,r2

2.027.200,-

0,00

r47.287,66
93.685,79

2 3 3 I. 0 0 , -

0,00

0,00
2.65t.003,r2

5r7.749,3r

52.802.520,53

3.986.354,48

2.r12.r5r,84

93.685,79

6.004.820,53

46.797.700,-

2.862.610,55

660.610,55

l14.500,00

775.rr0,55

2.087.500,-

5.245.972,89

3r3.872,89

209.800,00

523.672,89

4.722.300,-

t.343.527,65

26.827,65

53.700,00

80.527,65

1.263.000,-

. 378.000,00

9.452.1tt,09

I . 0 0l 3 l I , 0 9

3.550.893,22

r.265.265,r0

342.726,r2

376.122,53

1 . 3 7 9 . 3I ,10 9

8.072.800,-

r.5s7.39r,22

2.0r3.502,-

49.600,00

425.722,53

r.927.700,820.100,-

70.600,00

,2.353.422,53
t.r73.010,24

241.018,01

111.892,23

352.9r0,24

r5.549.434,65

585.620,19

.39r.2r4,46

1.976.834,65

157.931.988,44 1 1 . 8 9 4 . l 3 l , 9 0

.366.040,33

164.285.79

r3.572.600,-

19.095.886,44 138.836.102.-

Specifikationaf indskudskapital

Tabel 7
NJ

Saldo

FV

2.153.145,00

MK

3.567.435,00

NE

Argang

Tilgang

P r . 3U3 t967

482.437,80

5.818.498,80

1.927.389,59

1.927.389,59

0,00

NK

2.682.823,00

949.615,10

SV

2.455.037,00

1.586.396,60

4.041.433,60

SH

2.246.435,00

r.148.051,20

3.394.486,20

VK

2.548.125,00

r.535.255,40

4.083.380,40

MK

l .1 0 6 . 2 0 9 , 4 9

1.106.209,49

2.526.228,6r

24.427.000,00

Specifikationaf indbetalingerI h.t. S 12, samtaf indskudsrenter
Solgt MWh

FV

2.635.582,80

.063,80
2.251

15.653.000,00 9 . 8 8 0 . 2 0 9 , 4 9
|

Tabel 6

I p,..iirl rooa

789.162,3

I o/o

15,30

Renter og
afskrivning
814.405,59

Lednings^f^:rr
415rrr

Driftsudgifter
m. v.

renter af
indskud

Ialt

144.850,48

4r3.582,2r

171.380,83

r.20r.457,45

r,Jq 7q9 R6

313.948,33

| .487.789,76

44.099,17

18 6 . 5 01, 78

1.035.670,7

20,08

1.068.840,80

190.104,43

RKE

132.325,9

2,57

l 36.i98,85

24.33t,10

6 9 . 47 1 , 0 0

NE

432.819,8

8,39

446.592,35

79.431,08

226.794,42

1 1 5 . 987, 2 4

636.839,61

NK

498.095,4

9,66

5r4.r93,33

91.454,62

261.124,45

156.430,51

710.341,89

SV

832.646,3

l6 t5

859.650,34

t 5 2 . 8 9 ,773

436.559,00

249.055,63

SH

6 2 0 . 8 2,19

t2,04

640.878,65

I13.986,92

325.459,46

213.062,92

VK

815.568,2

15,81

84r.552,44

149.678.83

427.368.28

2 5 2 . 5 |7, 8 8

Ialt

5.157.110,5

100,00

5.322.912,35

946.7
35,r9

2.703.151,68

+ t.5t6.527,51

l . 2 0 0 . 0 5, 1
44
867.262,1r
1.166.027
,67
7.456.271.71

