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ELSAM er et interessentskab, hvis interessenter er de 7 regionale kraftværksselskaber i Jylland og på Fyn.
Med undtagelse af Sønderjyllands Højspændingsværk, s0m er et andelsselskab, er disse selskaber selv
interessentskaber. Både ELSAM og dets moderselskaber er 100% forbrugerejede, enten direkte gennem
forbrugerejede forsyningsselskaber eller indirekte gennem kommunale forsyningsselskaber.
hold til ELSAMs vedtægter er interessentskabets f o rmå I ". . . . til gavn f or inte ressenternes el{orb rugere at opnå, at den jysk{ynske udbygning og drift af kraftværker og primære ledningsnet. betragtet som helhed.
sker på den bedst mulige måde, teknisk og økonomisk med hensyntagen tilsamf undskrav herunder størst
mulig nyttevirkning ved kombineret el- 0g varmeproduktion,,.
I hen

loverensstemmelse med dette formål koordinerer ELSAM driften af sl,stemet. saledes at proCuktionen til
enhver tid sker på den mest økonomiske måde under hensy,ntagen til criftssixkerheC og tab
transmissionssystemet. Udveksling af effekt og energi med vore nabolande. Norge. Sverige og Tyskland.
varetages ligeledes af ELSAM.

i

Til ELSAMs 0pgaver hører endvidere koordinering af udbygningsplanlægningen af produktionsanlæg

og

primære netanlæg samt indkøb af brændsel og disponering a{ brændselslagrene.
Da udbygningen a{ produktionsanlæg bestemmes ud {ra økonomiske og energipolitiske kriterier, bliver
udbygningstakten hos de enkelte interessenter meget uregelmæssig, og det er derfor ikke muligt i praksis at
opretholde en fuldt udbygget projekteringsstab hos alle interessenterne. ELSAM yder derfor assistance ved
projektering i det omfang, interessenterne ønsker det.
stærkt ønske at opretholde en rolig og jævn prisudvikling isystemetsom helhed, såvelsom hos de
enkelte interessenter, finansieres alle produktionsanlæg gennem ELSAM. Afskrivninger og henlæggelser
foretages i fællesskab i forhold til interessenternes størrelse, 0g pengene indgår i ELSAMs anlægslånefond.
Fonden suppleres ifornødent omfang af eksterne lån, der optages af ELSAM.
Da det er et

ELSAMs ledelse varetages af en bestyrelse på 14 medlemmer, nemlig formand og næstformand fra hver af
interessenterne. I bestyrelsens arbejde deltager som bisiddere interessenternes og ELSAMS direktører.
Med henblik på at sikre det bedst mulige samarbejde ELSAM og interessenterne imellem opfølgesdetdaglige
arbejde i ELSAM af et antal faste udvalg, hv0r interessenterne er repræsenteret. De vigtigste af disse er:
Direktørudvalget (DU), Overingeniørudvalget (0U), Produktions- og driftsudvalget (PDU), Netplanlægnings-

udvalget (NU) og Økonomiudvalget (ØU).

Anvendte forkortelser:

FV
MK
NE
NK
SV
SH
VK

DEF

NWK

NVE

Fynsværket

Midtkraft
Nordjyllands Elektricitetsforsyning
Nordkraft
Skærbækværket
Sønderjyllands Højspændingsværk
Vestkraft
Danske Elværkers Forening
Nordwestdeutsche Kraftwerke
Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen

Anvendte måleenheder:

Watt)

:1F

MW (Mega
MWh (Mega Watttime)

: 1S kWh (Kilo Watttimer)

GWh (Giga Watttime)
TWh (Tera Watttime)

:106 kWh
:10e kWh

MJ

:'106 J (Joule)

(Megajoule)

GJ (Gigajoule)

TJ (Terejoule)
PJ (Petajoule)

kW (Kilo Watt)

:10eJ

:
:

1012
1015

J
J

Gcal(Gigacalorie) :4,2GJ
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Det primære højspændingsnet - Jylland og Fyn ultimo 1978
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"Thorvald* er på vej gennem Lillebælt med 7.000 t. kul til Fynsværket.

godkendelse af DEFs nye vedtægter. Dette skete den

7. december 1978, 0g samarbejdsoverenskomsten
ventes færdigbehandlet i begyndelsen af 1979.

blive konsekvensen, hvis man lader politisk målsætning erstatte realistiske pr0gn0ser - så vil
elforsyningens hidtil høje kvalitetsniveau gå tabt i
løbet af 80'erne.

Som et led i bestræbelserne for at finde anvendelse
for de stigende mængder af f lyveaske, der produce-

res på de kulfyrede kraftværker, har ELSAM og
ELKRAFT sammen med Aalborg Portland Cement
Fabrik A/S oprettet fællesselskabet l/S DANASKE.
Der har vist sig at være gode muligheder for at anvende betydelige mængder af flyveaske i cementog betonindustrien. l/S DANASKE har til formål at
varetage salg og distribution af flyveaske til disse
formå1.

Forholdet til myndighederne
Elforsyningsloven giver myndighederne ret til at få
indsigt i og kontrol med elværkernes dispositioner,
men overlader fortsat det fulde ansvar for opretholdelse af en sikker og tilstrækkelig elforsyning til
elværkerne. Det må derfor vække bekymring, at
myndighederne nu synes at ville sætte spørgsmålstegn ved de prognoser, hvorpå elværkernes udbyg-

ningsplaner for de kommende år baseres. Hvis
udbygningen af produktionssystemet ikke kan
holde trit med forbrugsudviklingen - 0g dette vil

Den økonomiske risiko ved, at man utilsigtet får for

megen effekt til rådighed er meget lille, fordi enhver
tilgang af effekt i midten af B0'erne øger kraftvarmemulighederne og kultyringskapaciteten 0g
derved hurtigt tjener sig selv hjem. Derimod vil de
hyppige forsyningssvigt, som vil blive følgen af en
utilstrækkelig udbygning, blive til betydelig gene
for befolkningen 0g udgift for erhvervslivet.

På denne baggrund kan det heller ikke overraske, at
elværkerne ser med nogen skepsis på handelsministeriets ønsker om at spare ca. 10% på investeringerne i elsektoren frem til 1985. Elværkerne gør et
stort arbejde for at informere forbrugerne 0m, hvor
og hvordan der kan spares på elforbruget. Alle
erfaringer viser imidlertid, at det er overordentligt
vanskeligt at påvirke elforbruget, og det vil være
yderst betænkeligt at f oruddiskontere en af matning
af forbruget , tør der er rimelig grund til at f orvente,
at en sådan afmatning vil indtræffe.

Ministeriets henvendelse peger også på muligheden for at dække en del af forbrugsstigningen ved

import af elektricitet fra udlandet. Det er klart, at
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Siden sommeren 1976 har alle kulfyrede anlæg med
et varmeforbrug lavere end ca.12 MJ/kwh (-3000
kcal/kWh) været i drift, idet man derved i perioder
har kunnet undgå drift af oliefyrede anlæg. For-

holdet mellem kul- 0g oliepriserne har været
således, at det har været økonomisk rigtigt at
erstatte oliefyrede anlæg med et varmeforbrug på

over ca. 9 MJ/kWh

(-

2150 kcali kWh) med
kulfyrede anlæ9. Kulforbruget har været det hidtil

største på et år.

Forannævnte disposition giver dog anledning til
bekymring, idet de ældste anlæg får en del havarier
som følge af den mere intensive drift, samtidigt med
at man bruger af disse anlægs restlevetid på en

sådan måde, at der for de kommende år må
påregnes betydelige udetider og reparationsudgifter (udskiftning af kedlernes hedeflader etc.).
Samtidigt hermed giver stoppene af de oliefyrede
anlæg under lav belastning også problemer, idet
stoppene i flere tilfælde er så kortvarige, at det ikke
kan betale sig at konservere disse anlæ9, hvorfor
man får en række tæringsproblemer.

Ganske uventet for ELSAM har det norske system
givet anledning til effektbegrænsninger. Det har vist
sig, at NVE har store vanskeligheder med at levere
mere end ca. 300 MW over Skagerrak{orbindelsen,

når det samtidigt er koldt i Norge.

I

i

efteråret en relativt god
energibalance, men som følge af kulden idecember
og havarier på produktionsanlæg opstod der et
importønske, idet det svenske alternativ var indsættelse af ældre produktionsanlæg med et relativt
højt varmeforbrug.
Sverige havde man

i

NWK fik efteråret omsider driftstilladelse til
kernekraftværket i Unterweser, hvilket forbedrede
NWKs effektbalance, således at man ikke fik behov
for køb af effekt. De aftaler om effektkøb, som NWK
har haft uafbrudt siden idriftsættelsen af Konti.1965,

udløb den 30. september'1978, og der er
således ingen kontraktmæssige aftaler om udveksling af kraft, førend idriftsættelsen af EV3, hvor NWK
som bekendt ejer halvdelen af anlægget.

Skan i

I 1978 har der ikke været kabelfejl på Skagerrakforbindelsen. Der har været 2 kabelfejl på KontiSkan forbindelsen mellem Læsø og Sverige med en

Samarbejdet med

ud

landet

Atter i år f ik vi bekræftet, at det er umuligt at lave en
pr0gnose for udvekslingen med vore nordiske
samarbejdspartnere.

Primo september viste den norske energibalance
et importbehov på ca. 2 TWh for vinteren, hvoraf
ELSAM skulle levere den ene TWh. I løbet af oktober-november blev dette underskud ændret til et
overskud, således modsvarende nedbøren i de
første 3 uger af november i Sydnorge 6,2 TWh,
hvilket var 3,5 TWh mere end normalnedbøren i
den pågældende periode. Heraf påregnedes de 1,5
TWh leveret til ELSAM. I december var der et nedbørsunderskud modsvarende overskuddet november, og importen ophørte derfor stort set ved
årets udgang.

i

i

8

samlet afbrydelse af forbindelsen på 12 dage til
følge. Derudover har vi haft olielækage på kabel 1
mellem Læsø og Jylland. Denne fejl er dog blevet
afhjulpet uden nævneværdig afbrydelse af forbindelsen, da der er 2 paralldkoblede kabler på
denne strækning.

Arets nettoimport udgjorde 1.990,1 GWh (excl. SHs
leverance til Stadtwerke Flensburg på 36,4 GWh).
Spidskraftimporten fra NVE udgjorde 370,2 GWh.
Spidskrafteksporten til NWK udgjorde 39,3 GWh.
Nettoimporten svarer

It

17010

af forbruget i Jylland-

Fyn

Til sammenligning med den virkelige kørsel er der
dag for dag beregnet en alternativ køreplan, hvor
det forudsættes, at ELSAM-områdets belastning
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Havarier og driftsforstYrrelser
Systemet har været forskånet for alvorlige drifts-

i

årets løb. I december opstod der på
primærnettet og i særdeleshed på lavspændings-

uheld

nettene en række fejl som følge af isbelægninger og
deraf følgende sammenslyngninger og/eller brud
på materiellet. I dagene 24.-31. december var der
således 11 fejl på 150 kV, 1på220 kV og 1 på400 kV
nettet.

I 1978 var der på 150 kVsystemet ialt26liniefejlog 9
stationsfejl. Fejlfrekvensen for 150 kV ledningerne
var 1,11 fejl pr. år pr. 100 km i 1978. Det tilsvarende
talfor perioden 1969-78 varZ]Zlell pr. år pr.100km.

Afbrydelser med virkning for
forbrugerne

Den nye 400 kV-linie ved Kassø

af produkterne: De afbrudte MW multipliceret med afbrydelsestiden er et udtryk for
systemets driftsusikkerhed. Den er nedenfor angivet i MWh, i o/oo af det samlede salg, eller udtrykt
[å en anden måde, svarende til en afbrydelse af

Summen

ELSAMs maksimum I et antal minutter.

1978
1977 (9 mdr.)

1976t77

1975t76
1974t75

MWh o/oo min.
75 0,006 2
83 0,010 2

48 0,004
468 0,049 15
219 0,025 7
1

Fejl på produktionsanlæg har i intet tilfælde givet
anledning til afbrydelse af forbrugere. 6 MWh kan
tilbageføres til fejl på 150 kV nettet, mens 69 MWh
hidrører fra fejl på 60 kV nettet. Dette er fortsat et
særdeles tilfredsstillende resultat.
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Studstrupværkets kommende profil

Ved udgangen af 1979 udgØres ca 60% (2188 MW) af
den installerede maskineffekt af enheder, der er helt

eller delvis kulfyret. Hermed kan ca. 7001a

aI

elproduktionen baseres på kul.

Faste effektleverancer
lndtil 30. september havde ELSAM en forpligtelse til
at stille 300 MW til rådighed for NWK. Fra og med 1.
september 1977 har NVE dagligt over 6 timer stillet
1200 MWh med en maksimaleffekt på 270 MW til
rådighed i Kristiansand (-259 MW i Tjele). Denne
aftale løber foreløbig i 15 år

Effekt- og energ istig ni ng
Maksimalbelastningen er temperaturafhængig.

Maksimalbelastningen steg

Af

regningsmaxima

I

tabel 1, side 29, gives en oversigt over de
afregningsbestemmende 3 største døgnbelastninger i MW og de enkelte interessenters andel heri.
Belastninger, s0m er temmelig nær de største, er
angivet under tabellen.

12

I

forbindelse med kuldebølgen ved årsskiftet 7Bl79
kunne det konstateres, at kulden gav en belastningsøgning på 150-200 MW. Da kuldebølgen satte
ind mellem jul og nytår, altså påettidspunktmed lav
aktivitet i erhvervslivet, fik den dog ikke i år nogen
indflydelse på maksimalbelastningen. Det vil imidlertid ikke være f orsvarligt ved den f ortsatte
effektudbygning helt at se bort tra,alen kuldebølge
kan indtræffe samtidig med maksimal belastning
for det øvrige el-forbrug.

til

i

1978 med B%. lnter-

eget område steg

i
essenternes energisalg
samme periode ligeledes med B%. Benyttelsestiden
for el-belastningen var 4950 timer. Ved sammenligning med benyttelsestiden i de tidligere år skal man
væie opmærksom på, at regnskabsårets omlægning til at følge kalenderåreIIører til et lidt lavere tal
for benyttelsestiden.
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kraften for alvor kunne begynde at afløse kullene.
Det er derfor vigtigt, at der gøres en meget energisk
indsats på kernekraft-området, hvis vi vil undgå, at
kulforbruget vokser til helt uacceptable mængder.

vil ikke blive helt ligetil at dække et årligt behov
på 17 mill. tons kul i slutningen af B0'erne. Danmark
er ikke det eneste land, der søger bort fra olie, og der
forventes derfor en betydeligt forøget efterspørgsel
efter kul i løbet af det kommende årti. Der findes
Det

t

i

verden, men det er
beskedne mængder kul, der som kraftværkskul når
frem til handel på verdensmarkedet. lmporten fra
Polen og Rusland kan næppe Øges væsentligt, og
mulighederne i England og Tyskland ersmåog dyre.
meget store kulressourcer

120.000 t.

af verdenshandelen med kul, som
nødvendigvis må ske i de kommende år, er uhyre
kapitalkrævende. Det er ikke tilstrækkeligt, at der
åbnes miner, også transportsystemerne må udbygges med jernbaner og udskibningshavne beregnet
på oversøisk transport i meget stort omfang. Elværkerne ser det derfor som en vigtig opgave gennem
Den forøgelse

langtidskontrakter at støtte nye, rimeligt økonomiske, forsøg på at igangsætte kulproduktion
overalt i verden.

Det store kulforbrug stiller store krav på det
miljømæssige område. Bortset fra den store produktion af flyveaske er disse problemer dog ikke
større end ved et tilsvarende oleiforbrug, da kullene
har et relativt mindre svovlindhold end olien. Med
moderne effektive askeudskillere kan en praktisk
taget støvfri røg opnås. Der er arbejdet intenst på at
finde anvendelse for de store mængder af flyveaske, og det ligger allerede nu fast, at en meget stor
del af asken kan anvendes i cement- og betonindustrien samt til vejbygning. De overskydende mængder af aske kan på fuldt betryggende vis placeres i
depoter.

i

1990. lndførelse af kernekraft vil imidlertid ikke
umiddelbart føre til en reduktion af kulforbruget.
Selv om en 1000 MW kernekraftenhed idriftsættes
hvert andet år efter 1990, vil dette knapt nok dække
den årlige forbrugsstigning. Først når de anlæ9, der
i 7O'erne blev bygget/ombygget til kulfyring, er ved
at være nedslidt ved årtusinde-skiftet, vil kerne-

Ia
ll

1000 vindmøller af den type, elværkerne 0g handelsministeriet bygger som forsøgsmøller ved Nibe (se

så stort teknologisk gennembrud, at det vil være
helt urealistisk at regne med noget væsentligt
bidrag fra disse kilder i dette århundrede

iske kul til konkurrencedygtige priser etablerer elværkerne i disse år store kulhavne ved Ensted og
Stigsnæs, som kan modtage kulskibe på 100-

14

De vedvarende, såkaldt alternative energikilder?

side'18 ), vil kunne spare i alt 0,3 mill. t. olie. Det
gælder for både vind- og solenergi, at der kræves et

Vi må derfor være indstillet på at skulle købe kulså
langt borte som i Australien, Vestcanada og Sydalrika, sorn langt ind i B0'erne vil være verdens
største eksportør af kraftværkskul. Som en afgørende forudsætning for at kunne hjemtage oversØ-

Det første kernekraftværk kan tidligst være i drift

å
E
,t

Det har nok været en opfattelse hos mange, at
kullene skulle indgå som en midlertidig energikilde,
mens vi gør klar til indførelse af kernekraft. De
nøgterne kendsgerninger siger imidlertid, at da
regeringen for 5 år siden sagde nej til kernekraft,
sagde man samtidigt ja til en kulalder, som efter alt
at dømme vil række et stykke ind i næste århundrede. Det er elværkernes ansvar at medvirke til at vi
får det bedst mulige ud af denne situation.
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Brændsel
Kulindkøb

0lieindkøb

Regnskabsåret har været kendetegnet ved en
væsentlig stigning i de oversøiske kultilførsler fra
Sydafrika, Australien og Canada. lmportandelen
fra oversøiske lande steg således regnet under et
fra 15% i 1977 il ca. 30% i 1978. Hovedårsagen var
åbningen af den nye store kulhavn ved Enstedværket i august og lageropbygningen i den resterende del af året. Selv om den nye blok 3 på
Enstedværket først ventes i drift sommeren 1979,
har der på grundlag af det for køberne gunstige
kulmarked i 1978 været økonomi i at påbegynde
lageropbygningen. Som de første har ELSAM
kunnet udnytte 100.000 tonnere til udskibningen af
kraftværkskul fra Australien, der ellers kun kunne
laste 65.000 tonnere. Det har kunnet gøres ved at
partlaste store skibe og derefter lade dem fylde op i
Sydafrika. Derved er der opnået en rimelig pris for
de australske kul.

'1978

Ved årets begyndelse var der fortsat stop for

leverance fra Polen. Leverancerne ophørte i september 1977,Iordi der ikke kunne opnås enighed om
priserne. I begyndelsen af 1978 nåede man dog til
enighed, og selvom leverancerne først blev genoptaget i marts, tilførtes det normale årlige kvantum
på ca. 1 mill. t., bl.a. på grund af køb af et ekstra
kvantum.

Kulleverancerne fra Vesttyskland fortsattes i 1978,
selv om udviklingen i $/DM forholdet gjorde disse
kul mindre og mindre konkurrencedygtige i løbetaf
året. I første halvdel af året gik de tyske kul først og
fremmest til Fynsværket, Enstedværket og Skærbækværket, medens kullene efter åbningen af den
uddybede Esbjerg havn leveredes til Vestkraft. Ved
nu åt anvende et skib på ca. 18.000 t. er der opnået
en vis fragtbesparelse.
I regnskabsåret 1978 er der lilfør|2,5 mill. t. kul til
en gennemsnitlig cif pris på 7,'10 kr./GJ (29,70kr.1
Gcal). I forhold til det foregående regnskabsår er
det en stigning på under 3%. Arsagen til at prisstigningen kunne holdes på dette niveau er, at den
stigende anvendel§e af store skibe i kombination

med dollarkursfaldet har virket dæmpende
prisstign ingerne.

tb

på

har været et år præget af balance mellem
udbud og efterspørgsel i Europa for højsvovlsfuelolie. Fra et prisniveau omkring B0 $/t. i januar
faldt priserne i løbet af sommeren til ca. 72 $/1., og
ved årets udgang var prisen den samme som ved
årets begyndelse. For de lettere olieprodukter har
krisen i lran og den kolde vinter drevet priserne op
på et meget højt niveau. Den gennemsnitlige
prisstigning for alle olieprodukterne var i 1978
således ca. 20 procent, og da fuelolien ikke steg,
betyder det, at de øvrige produkter steg med ca. 40
procent. Målt i danske kroner er fuelolieprisen
faldet i 1978, og specielt i eftersommerperioden har
prisen været lav på grund af dollarkursskredet.
0lietilførslen er

i

regnskabsåret kommet fra det

meste af verden. 700loer kommet f ra Europa, 230lolra

fra Karibien. På grund af et
for Europa har det med
uden
fuelolie-overskud
muligt at købe olie fra de
været
storhavnen i Abenrå
pris,
der lå under den, der
oversøiske markeder til en
skulle betales i Rotterdam. Det største skib, der blev
anvendt i 1978, var en fuldt lastet 150.000 tonner.
Mellemøsten og

70lo

Der er i årets løb tilført 1,6 mill. t. olie til en gennem-

snitlig cif pris på 10,10 kr./GJ (42kr.lGcal) svarende til et fald på 13% i forhold til året før.

Pramsystem
t. kulpramme, som blev bestilt i 1977 med
på
forsyning af FV med kul fra havnen i
henblik
Ensted, blev afleveret fra værftet i sluiningen af
1978. Der foreligger endnu ingen driftserfaringer

De to 7500

med prammene, som er blevet døbt 'Willy' og
,,JIg1,v2lfl..
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I oktober

1978

blev ELSAMs nye administrationsbygning i Skærbæk taget i brug.

Modtryksværk, Herning, 85 MW
Dette anlæg bygges af VK, som har overladt
hovedparten af projekteringsarbejdet til ELSAM.
Elektr.isk ydeevne 0g varmeproduktion bliver henholdsvis 85 MW og 175 MJ/s, og der etableres en
varmeakkumulator med en kapacitet på 3770 GJ
svarende til 6 timers varmeproduktion ved fuld
elektrisk belastning. På grund af anlæggets decentrale karakter lægges der stor vægt på en enkel,
robust og servicevenlig udførelse.
Ved placering af værket umiddelbart op til HerningVejle jernbanen holdes muligheden for banetransport af kul til værket åben. Der er endnu ikke taget

stilling

til, om kulforsyningen skal

baseres på

landevejs- eller på jernbanetransport.

Lokalplanen er godkendt af Herning Kommune, og
projektet ligger nu til behandling ved Ringkøbing
Amt og i Energistyrelsen.

Med henblik på udbygningen efter 1984, som der
endnu ikke foreligger konkrete planer om, undersøges mulighederne for placering af en 600 MW
enhed i Esbjerg. Der er udarbejdet skitseforslag til
hoved-layout for en sådan enhed, og der er optaget
forhandlinger med Esbjerg Kommune og Ribe Amt
med henblik på en indledende, principiel miljøbehandling. 0gså mulighederne for en forbedring af
besejlingsforholdene undersøges, da brændselstil-

førslerne i øjeblikket kun kan ske på skibe med
laster på 20-30.000 t.

Parallelt med Esbjerg-undersøgelserne foretages
en undersøgelse af placeringsmulighederne i Aalborg-området for en 600 MW enhed med kraftvarmeudtag eller alternativt en 150 MW modtryksenhed. lndledende forhandlinger med myndighederne harfundetsted, og i denneforbindelse erogså
mulighederne for en uddybning af indsejlingen til
Li mfjorden blevet ber ørl.

Kommende udbygninger

Vindkraft

Muligheden for udbygning af Studstrupværket med
endnu en enhed identisk med og umiddelbart efter
blok 3 er under overvejelse. Beslutning dette
spørgsmål ventes truffet i første halvdel af 1979.

Arbejdet

i

18

i

handelsministeriets 0g elværkernes
vindkraftprogram har i 1978 været koncentreret om
målinger på Gedsermøllen og etablering af de to
forsøgsmøller ved Nibe Bredning.
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Telekommunikation

i

Udbygningen af 05400 systemet er videreført med
fjernkontrol af 400 kV anlæggene i Tjele og Kassø. Et
tilsvarende kontrolsystem er bestilt til 150 kV netog produktionsovervågningen. Dette system idriftsættes i løbet af foråret 0g sommeren 1979.
I årets løb er der idriftsat to anlægstyper, som ikke
tidligere har været anvendt i Danmark.

Kabe I ned spu I i ngs ag g reg

atet

Sof u s

Mellem Ensted og Flensborg er der etableret en 6kanals radiokæde 7 GHz området. Kanalerne
benyttes dels til relæbeskyttelsen af 400 kV ledningen Kassø-Audort og 220 kV ledningen KassøFlensborg, dels til fjernkontrol.
På 150 kV ledningen Ensted-KassØ er ophængt en
jordleder med indlagt signalkabel. Signalkablet
benyttes til relæbeskyttelse og fjernkontrol samt til
overføring af signalerne fra radioforbindelsen Ensted-Flensborg.
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Berigningsmarkedet er nu præget af en meget
.1978
rigelig produktionskapacitet. Fra sommeren
har USA genåbnet kontraktbøgerne, efter at det er
blevet besluttet at udvide et af de tre gamle anlæg
med en serie centrif ugeanlæ9. Eurodif's store
diffusionsanlæg er under idrifttagning og vil nå fuld
kapacitet 1981. Her er dog hovedparten af
kapaciteten reserveret til parthavbrne. URENC0S
første to små centrifugeanlæg er i drift og vil blive
udbygget i takt med behovet.

i

På trods af den usikkerhed, som råder på oparbejd-

ningsområdet, fortsætter man i England og Frankrig med at udbygge med henblik på at etablere de
nødvendige anlæg ved Windscale og La Hague,

hvor man fra 1980'erne for alvor skal oparbejde
letvandsreaktorbrændsel. Beslutningen 0m udbyg-

ningqn i Windscale blev godkendt i def"engelske
parlament i maj 1978 efter en offentlig høring ved en
domstol, som vakte storinternational opmærk-

Nu

kleare pladsu ndersØgelser

For at udvide kendskabet til de seismologiske
forhold i Danmark, specielt med henblik på vore
byggepladser for kernekraftværker, er ELSAM
sammen med ELKRAFI, Geodætisk lnstitut og
Tilsynet med Nukleare Anlæg gået ind i et samarbejde med svenske myndigheder om gennemførelsen af et seismisk måleprogram for Danmark og
Sydsverige. Målestationer er opstillet bl. a. ved
Gylling Næs og i Mønsted. ldriftsættelse forventes
i begyndelsen af 1979.
Ved Katholm har man gennemført en undersøgelse
af mulighederne for altøre vejanlæg og elledninger
frem til et konventionelt og/eller nukleart kraftværk

ved Glatved Strand. Foreløbige recipientvurderinger er ligeledes foretaget.

somhed.
I september 1978 udsendtes en populærudgave af affaldsrapporten

Salthorsie i
§anmarks undergrund.
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El er ikke en luksusvare. El er en nødvendig
produktionsfaktor og et værdsat forbrugsgode.
Efter oliekrisen opstillede elværkerne nye pr0gnoser, hvor rnan under indtryk af den almindelige
afmatning forudsatte en noget lavere vækst end i
irenelør 1973. For ELSAMs vedkommende har disse
pr0gnoser kunnet anvendes uændret siden 1976 og
må betragtes s0m vor prognose for det uregulerede
el{orbrugs mest sandsynlige langtidsudvikling.
Konjunkturudsving kan føre til både højere og lavere
værdier.

For området vest for Storebælt har den årlige
stigning ligget et par procent højere end øst for
Storebælt, hvilket også var forudsat i KK lllpr0gnosen. Det ser derfor ud, s0m om ELKRAFTs
prognose er i overensstemmelse med statens målsætning, mens ELSAMS er {or høj.

24

PA baggrund af den konstaterede udvikling skulle
elværkerne med god samvittighed kunne fastholde
den hidtige pr0gnose, indtil der er væsentlige
grunde til en justering.

Kraftvarmeproduktion
Med udvidelsesplan 1978 vedtog ELSAMS bestyrelse, at mulighederne for etablering af kraftvarmeforsyning skulle undersøges foren række byer, hvor
fjernvarmeforsyningen hidtil har været baseret på
oliefyrede varmtvandskedler. Undersøgelsen er i kke
afsluttet, men de foreløbige resultater tyder på, at
der i nogle byer er basis for et rentabelt projekt,
såfremt det viser sig muligt at bygge et forenklet,
kulfyret modtryksværk for omkring 3.000 kr./kW.
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Øvtigeopgovel
Nye kraftværksbyg gepladser

Fluid-bed kedelanlæg

På baggrund af den fortsatte usikkerhed omkring

Sammen med SH deltager ELSAM i en projektopfølgende gruppe for Ringe Fjernvarmes 4 MW {luidneO feOei. Det forventes, at prøvedriften på dette
anlæg kan indledes i april 1979. ELSAM og ELKRAFT
yder tilsammen 800.000 kr. i støtte til dette projekt,
og et lignende beløb ydes af handelsministeriet.

tidspunktet for indførelse af kernekraft er der
iværksat en undersøgelse af placeringsmuligheder
for nye konventionelle kraftværker. En vurdering af
forholdene har vist, at selv om der ikke foreligger
noget øjeblikkeligt behov for en ny kraftværksplads, er udvidelsesmulighederne på de eksisterende kraftværker på længere sigt meget begræn-

I

sede.

forbrændi ngsteknikken, bl.a. gennem deltagelse i et
forskningsprojekt, der med støtte fra handelsmini-

Undersøgelsen tager udgangspunkt i et værk bestå-

steriet gennemføres på Danmarks tekniske Høj-

ende af tre blokenheder på i alt 2000 MW. Der lægges

skole.

endvidere vægt på, at værket skal kunne besejles
med skibe i 250.000 t. klassen. Sammenholdt med
ønsket om kortest mulig afstand tilstore potentielle
kraftvarmeom råder begrænser dette mul g hederne
til Djursland og NØ-Fyn. lnteressen koncentreres i
øjeblikket om Katholm syd for Grenå, der også
tænkes anvendt s0m en mulig kernekraftbyggeplads, samt området mellem Nyborg og Kerte-

Flyveaske
Som andetsteds nævnt er der etableret et fællesselskab l/S DANASKE, som skalforestå afsætning
af flyveaske fra kraftværkerne til anvendelse i
cement- og betonindustrien. Selskabets virksomhed udøves i nært samarbejde med Kraftværkernes
Udvalg for Udnyttelse af Flyveaske (KUUF). Der er
således i KUUF/DANASKE-regi gennemført en undersøgelse af, hvilke praktiske foranstaltninger der
skal tiæffes i forbindelse med afsætning af flyve-

i

minde.

Transmissionsledninger for fjernvarme
ELSAM har taget initiativ til udarbejdelse af ret-

aske.

ningslinier for dimensionering af lange transmissionsledninger for ljernvarme. Denne tekhik, som
bliver aktuel ved en større udbygning af kraftvarmeforsyningen, er endnu forholdsvis ny, og der
eksisterer derfor hverken i Danmark eller i de
øvrige vest-europæiske lande n0rmer eller retningslinier for sådanne ledninger. I arbejdet deltager også ELKRAFT og DEF, og der er etableret et
samarbejde med Sydkraft i Sverige, som gennem
længere tid har arbejdet med disse problemer.

KUUF har desuden taget initiativ

Der er for Randers Kommune gennemført en vurde-

ring af, om det kunne betale sig at forsyne Randers
med kraftvarme f ra Studstrupværket i stedet for at
producere varmen i et lokalt placeret modtryksværk, eller i en kulfyret fjernvarmecentral. Resultatet af denne bedømmelse blev, at lokal produktion
er den billigste løsning, og Randers Kommune har

derfor besluttet at bygge et nyt modtryksværk
Randers.

lo

[_

øvrigt opfølges udviklingen indenfor fluid-bed

i

til etablering af

en

ad hoc arbejdsgruppe, Vejbestyrelsernes og Kraftværkernes Flyveaskegruppe, s0m skal vurdere
mulighederne

for

nyttiggørelse

af flyveaske til

vej byg ni ng.

Som et led i bestræbelserne for at anvende flyveaske til vejbygning er der gennemført vellykkede
forsøg med anvendelse af flyveaske i forbindelse
med vej- og parkeringsanlæggene ved ELSAMS nye

administrationsbygning og ved vejanlæggene
400 kV station Tjele.

i

Brændsel

i kulkvalitetsudvalget

har især

været
koncentreret om prøveudtagningsproblematikken,
idet denne har stor betydning ved kvalitetsbedømmelsen af kullene. En arbejdsgruppe under udvalget
har, på basis af internationalstandard for prøveud-
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(Angivet i ækvivalente GWh, dvs den
mængde el-energi, den til varmen {orbrugle
damp ville have kunnet producere ved
fortsat ekspansion i turbinen).
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Stotus
pr. 31. december 1978 (fortsat)

(beløbene er angivet

i

1000 kr.).

Egenkapitalen fordeler sig således:

Dispositionsfond:

.
driftsregnskab

Saldo ved årets begyndelse . .

0verført fra

15.126

=,4.686

10.440

19.281
t9.261

Lån i fremmed valuta udgør følgende beløb, der i status er omregnet til danske kroner ifølge kursen
ved årets udgang.

US$
Sfrc.

Skr.

93.747.545,85, kurs 509,40
50.000.000,00, kurs 313,90
14.011.000,00, kurs 118,82

Der foreligger diverse kontraktlige forpligtelser i forbindels

Skærbæk, den 1. marts 1979

sign. E. L. Jakobsen
Foranstående driftsregnskab og status, som vi har revideret, er i overensstemmelse med interessentskabets
ovr
rronquu(J rregnskabsf
uvr tonquotut
ørelse.
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Noler
4. Projektering, drift, planlægning, vedligeholdelse af anlæg

m.v.

5. Renter

6. Henlæggelser og afskrivninger
Henlæggelser og afskrivninger vedrørende idriftsatte og kommende anlæg er foretaget inden for rammerne a{ handelsministeriets
regler for priskalkulationer.
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Noter
9. lgangværende arbejder
Overført til
færdige anlæg

1978.12.31

58.578

7 102
34.725

59.186

13.021

17 351

Saldo

kagerakforbi ndelsen
Lednings- og stationsanlæg
Kulpramme
Andet

1978.01 .01

Tilgang

35.333
4.330
1.857

7j02

S

21.594

2.625

41.520 100.295

61.803

Saldo

20.'826

80.012

10. Værdipapirer
Heraf udgør 1,3 mio. kr. investeringer.i olieeftersøgning ved.Grønland gennem deltagelse i Grepco-gruppen. Eftersøgningskoncessionerne er opsagt,. og der kan ifølge.koncessionsb-etingelserne blive-tale om at erl-ægge en gdotgø:retiå
riio. riil
top tit
til Ministeriet for Grønland for ikke gennemført efterforskning i hele koncessionsområdet. ""

ili

11. Mellemværende med interessenter
FV

MK
Den væsentligste del af saldoen
vedrører brændselsaf regningen.

43 mio. kr.
85 mio. kr.

NE

6 mio. kr.

NK
SV
SH
VK

l6 mio. kr.
56 mio. kr.
34 mio. kr.
79 mio. kr.

I alt

319 mio. kr.

12. Likvide beholdninger
Størrelsen af den likvide beholdning pr. 31. december 1978 skyldes meget store beløb, der forfalder de første dage I januar 1979.

13. Lånefonden
Det.snævre samarbejde_mellem ELSAMs interessenter om.finansieringen af produktionsanlæggene er regnskabsmæssigt samlet
urder betegnelsen lånefond. De tilopgaven fornødne midlerfremskalfes dels gennem indlånlia interessinterne og dels"gennem
låneoptagelser uden for interessentkredsen.

Langfristede lån

skr. 14.011.000
US$ 4.610.000
Lån af 1974, US$ 11.500.000
Lån af 1975, US$ 6.000.000

Lån af 1963,
Lån af 19M,

Lån af 1976, Sfrc. 50.000.000

Lån af 1978, US$ 25.000.000 (obligationslån)
Lån af 1978, US$ 25.000.000
Lån af 1978, Skibskreditfonden, dkr.

i

1000

dkr

16.648

23.483
58.581
30.564
156.950

127.350
127.350
13.740

554.666

Omregning til danske kroner er sket efter kursen ultimo 1978 i skr.: 118,82, US$:509,40 og sIrc.:313,90

JO

Tilbagebetalt
i året
1983
1 984
1981

1980
1 982
1985
1990
19BB
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Noler
Personale

lngeniører
Maskinmestre
Andet teknisk personale
Administrativt personale o.l.
nnoiJ inct.

iengøring

Pr. Jt.
rr.
31. oec.
dec. 1978
tv/u
Fuldtid Deltid
gZ
i3
48
7
43
B

'-'

213

Kapitalbevægelser

1

iiå
1j

27

pr.
Pr. 31. dec. 1g//
1977

Futdtid

Detrid

78

12
U
30

7
g

'd

ro

175

25

978

Anskaffelse
Øgede kreditorer

Anvendelse

Forøget likviditet
Diverse

Henlæggelser og
afs kri vn i ng er

Formindskelse af

kortfristet gæld

Forøgede lån til
interessenterne
0ptagelse af lang-

fristede Iån

lnvesteringer
egne anlæg

i

Tallene angiver millioner kroner.

til kapitalanskaffelse har i 1978 været optagelse af langfristede lån samt henlæggelser og afskrivDe øgede kreditorer er meget kortfristede
9g kun anvendt til midiertidig forøgelse af likvillteten. D'et øgede
tilgodehavende hos interessenterne er i det væsentlige baseret på disses anlægsinvesteiringer.
De væsentlige kilder

llngqr

40

