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ELSAM er et interessentskab, hvis interessenter er de7 regionale kraftværksselskaber iJylland og på Fyn.
Med undtagelse af Sønderjyllands Højspændingsværk, som er et andelsselskab, er disse selskaber selv

interessentskaber. Både ELSAM og dets moderselskaber er lOAo/o forbrugerejede, enten direkte gennem forbrugerejede forsyningsselskaber eller indirekte gennem kommunale forsyningsselskaber.

I henhold til ELSAMs vedtægter er interessentskabets formå1"... til gavn for interessenternes elforbrugere at opnå, at den jysk-fynske udbygning og drift af kraftværker og primære ledningsnet, betragtet som helhed, sker på den bedst mulige måde, teknisk og økonomisk med hensyntagen til samfundskrav, herunder størst mulig nyttevirkning ved kombineret el- og varmeproduktion..
I overensstemmelse med dette formål koordinerer ELSAM driften af systemet, således at produktionen
til enhver tid sker på den mest økonomiske måde under hensyntagen til driftssikkerhed og tab i transmissionssystemet. Udveksling af effekt og energi med vore nabolande, Norge, Sverige og Tyskland, varetages ligeledes af ELSAM.

Til ELSAMs opgaver hører endvidere koordinering af udbygningsplanlægningen af produktionsanlæg og
primære netanlæg samt indkøb af brændsel og disponering af brændselslagrene.
Da udbygningen af produktionsanlæg bestemmes ud fra 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.
Da det er et stærkt ønske at opretholde en rolig og jævn prisudvikling i systemet som helhed, såvelsom
hos de enkelte interessenter, finansieres alle produktionsanlæg gennem ELSAM. Afskrivninger og henlæggelser foretages i fællesskab i forhold til interessenternes størrelse, og pengene indgår i ELSAMs
anlægslånefond. Fonden suppleres i fornødent omfang, af eksterne lån, der optages af ELSAM.
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 direklører.

Med henblik på at sikre det bedst mulige samarbejde ELSAM og interessenterne imellem opfølges det
daglige arbejde i ELSAM af et antalfaste udvalg,'hvor interessenterne er repræsenteret. De vigtigste af

disse er: Direktørudvalget (DU), Overingeniørudvalget (OU), Produktions- og driftsudvalget (PDU),
Netplanlægningsudvalget (NU) og Økonomiudvalget (ØU).

Anvendte forkortelser:

Anvendte måleenheder:

FV
MK
NE
NK
SV
SH
VK
DEF

1 MW (Mega Watt)
1 MWh (Mega Wattrime)
1 GWh (GigaWatttime)

DEFU

NWK
NVE

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

:
:
:
1 TWh (Tera Watttime) :
1 MJ (Megajoule)
1 GJ (Gigajoule)
1 TJ (Terajoule)

1 PJ (Petajoule)
1 Gcal (Gigacalorie)

:

:

:
:

:

103 kW (Kilo Watt)
103 kwh (Kilo Watttimer)
106 kwh
10e kwh
106 J (Joule)
10e J
.1012

J

1015 J

4,2 GJ
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Det primære højspændingsnet

Jylland og Fyn ultimo 1979
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400 kV linie
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Nibstrup

150/400 kV station
Hvorupgård

Frøstru

Skansen

'ster Hassing

åndværkervej
Ådaten

Bedsted

Alborg Øst

Vilsted

Struer
Tjele

Hornbæk

Tange

ldumlund

Mesballe

rrge_

81ørnholt

Videbæk
Hørning

Studstrup
Hasle
Høskov
Mårslet

Sdr. Feldi

Hatting

Knabberup

Karlsgårde

I-ykkegård
Fynsværket

Magstrup

Abildskov

Bredebro
Kassø

Ensted

Svendborg
Sønderborg

I

'sP6rnleu 60
uern 'orlo 'lnI :roplrlr6rauo als6116rA op elle le slseq
pd sorocnpoJd uel u.los 'ou.le^lo po^ arø]s uap
-oqlolxrssOuru^sroI gs6o ro opuore^slrl'6uuÅ;et1o
pa^ puo arpuru] sopalBs ra^rlq lospuæJq lr] ual
lr6pnelngel 'arlo pua are6rlgrq g6rlluesæn ]e6eul re
r.uos 'lnI Je apuol)nlopn los ].rols auile^lo sa.lacnp
-ord p1æOue6 1r1 ueu 'rÅ1er1o pua r6reuepr orour ro^
-æ.rl atllje^la lE'iloJJol ro lec '[..uouo]Ø s]apuEl le
6urulseleq suepodrurrbroua olacnper le 6o uopaLl
-rellrssOuruÅslo1 olpaqloJ ]E'ouracrnossorarlo
pd ereds le :lsotl-r.!ar; 0o 1srø1 ro laluot!ala osslp
e66eq peul uelOrsueq 6o '0uru1æslpr.lr ulos 6urrani
-rlsqnsorlo 6o esleledseqrOreue appq plpolpl.ur ietl
>1rylodr 6reue sueOu ue6eg'rÅ1er1o paur 6u ruurlendo
opuarenslrl uo pal sonær>j rop puo 'r0reuepr erau-r
sa6nrq oulenlo le uorqnpord 1r1rep 1e 'pd re66Åq
ouole uros '1r1.r>1 ue6eLu rol puelsuoO leræn euu
-re^lo req r? orouas ap | 'Øsru 6o ytVst= 'IIVU)

-l= 'nlfC ;e lapteqrepn ro uros '1-roddelauren
-lf ua 33q aprot06r;1uego 6L6 L IE ua6utuln;s

1

're6es olle r osloiØ61e a6r;epue uop ler.1
reslerÅ1seq srayed ol op ep 'tes1e[ø;eq epasuær6
-oq Uræls ldtnø t teq aslopol slepleqteules uoLU

'ossorolur sallæl 1e lgu.rsOtøds r_uo eplaqteu-tes
1e 1r1 do rep se66æ1 1e6elsro1 poyyllq roluop
-ur lepleqre peu 6uueurprool e6rpuonpØu uap lal
-Irs po^rop ueul lopr 'aslerÅ1seq slf C le lop^leLl ol
-01en eureqelslossuor]>lnpotd le uop eteen (61enpn
-rOreu3 sauroli€enlæutu6) oslopol slepleqteures
'l_JVU)ll 0o ftVSt= r.!allaur
1e>1s ieOelsroI rolll
lsr..r-ro)suoranosplaqreues uo p1 6e;sto1 lepleqre
-pn lap Jo rnllnrls eÅu s33g peuu Ouæquoultres

'rollerel oleiluocap uls jolsil.!
lop le uapn 'ueOurl>1npn 1r1 lepleqreu.res essedlrl ge
rol slespur 6rlron1e uo ro!ap serø6 reg '16r10e1apro1
l0tllueproleno oræA 1e 6rs lsrn qØl souoJp r let,l ouop
6o 'uro1 lorasrlerluocep 1e6eu lolsolpru leuotleu
-ralur r ue r rpOe;o; y\VS-lf 6o eule>1ræ^lo roluop
-ur lapleqreureg '1Orpuanpøu 1s[øq pue era6uæ;
sonup )Øq o\>lt 0ur:esr;elluec 1e 6urulel r 0ul;1rnpn
ouuop le 'uro ou.roluossorelur 6o U\VSI= urallau
peq6tua prpolprurr ro roC'eurepeq6r;nurs6uueceld
t ;e6uruluærlSpur rolaylrcelou^eq l!1 auener>1 gs6o
rentO 6uuÅ11n1 111 6ue6tono opua]]EJuto uop por.u
6o 'rop1e1 6r;luesæn ga6aul ue 6ep r 6uuane;aur;en
-Uerl rol peq6rlnul ro sopolgs 'r6reue 6o Ue,je
rol
sraluossololur olloyuo ep 1e Or6ueeqle te
^otloq
eue;e
ere6uæl ol)1 6ep r relræ^UeJl lp ue6uru6æ1
-ue;d 1e 'Se eOpS 6rlep6punn uo ro 'Joroluesælder
le0elsrols6uruberleplege ulos'6uuasrlerluoc uoC
'086L le loqøl I 6urlpueqaq
'Z pa^ tpue>lpo6 16rlapue soluo^ ral6ers6uruOer;e

eÅu e6 'LL6l',v' L lll llerl apuelrrne6eqlrl peu 6uru
-6er1e oluoc e uo uos UeJl r opæJ1 eute;6ers0uru

-6er1e opel le 6o1pen ueslerÅ1seg '6æ;ue epelesel
-læJ uros 6ægue e66Åq le sapnlsaq reOesrg eOr;.ræs
le lop oipur.upauJ 'opglt!os6uruÅsto1 le6e to;uepur
6æ1ue 1] uaparsuopuele reienaq ouroluassoralul

'0æ1uesuor1>lnpord eOrpr1ura.rl 6o epuarelsrs)o olle
ro1 ,tegrDpnslaspuærq 6o -s6æ1ue 1e 6uru[1nd ue
JoJæqapur 1e6elsro1 'r6ieuo 0o yage ro1 eulelOer
-sDuru6erle 1e 6uupuæ 1r1 6e;srol 1e ;e 0urlpueqeq
'; ueslarÅ1soq ouøIrxouue6 926; ;e ue6uruinls
I

ouroluossorelur 6o

nvst=

I

'uesqcÅ1

-qo)ien

'l'=

'uosupH

puer.urollsæu

'l

;11

se16;en ues

qo3ef 'pueullol

uo ouolsrr.{ urs r 6ue6 o}slØl

.ro1

161ene11o1

ue6urueto;111 6uua

-nlrlsuo1 suaslerÅ1seq pa1 'uasqolef '1'3 6o do1

'o'r'uoslorN 'l'd 'uosuolØs 'H 'uasolo uueuotN
'O 'uasropad ') 'uosuol 'r.11_ :le6edpn ]appLtlo

-y\Vslf er] re^ 'auroqelslossuot»inpold ;e se6
-lae^ lelS uros'uoslorÅ1seq 1e lop^leq uap lll gZ6L
1e ue6urulnls r solpualpo0 retOætpen eÅu suaO
-uruoroi le rollo '6urlutestolleleue0 olsJØl uls (J=C)
6uruero3 sro>1ræ^lf olsuec lploqlp 6L6 L'r'6 L uog
6urueto3 slollæAlf eXSUeC 0o
pour loptoqrerllPs

prellurou ;e relsod e66eq pd se61øpello >iseu
'H'd 'aslerÅ]seq sNVSI= Ie urolpeu uros gs6o
poulrop 6o HS rol pueulo]lsæu uJos lseg H'd

alpprlerl 6L6l'V' L uag 'Orsue1g qocef Ie uoslor
-Åtseq rsa6gøpege uosranl uOel '6961 uopls oslal
-Å1seq sylvsl3 ]e u-,rolpour loræA req )A rol puetu
-rol txos rop 'uosronl u6el opøp 6L6L'g'81 uac

'rola]

-l^lpe sloqelslos r.ro ]oJoluouo
;e6utlu:esto;
^alq:a1ue1uesærd
elueiedu-ro>1 souloluossorolur roI
-ar OOt 'eo ronr-,1 'repøu-rsDuuoluorlo lplor.lIE 1oieel

roquJonou 6o [eur r rop JeL] oropr^puf 'lopØursas
-;erÅ1seq

llvu)lf

/ lploqle ]oræA lerps6uruleroq I JBtl ra6
uoslol^]soB

6ulupreg

I den varmeforsyningslov,

som blev vedtaget i

1979, forudses en stor del af landets varmebehov
dækket af kraftvarme og naturgas. Loven omtaler
imidlertid ikke de mindre tæt bebyggede områder,

hvor disse opvarmningsformer ikke er realisable.
Det drejer sig i 1990 om ca. 800.000 boliger, og
det er alene denne boligmasse, den omtalte elvarmerapport beskæftiger sig med. Rapporten behandler en række forskellige former for elvarme:
direkte elvarme, akkumulerende eller afbrydelig elvarme og varmepumper, og det påvises, at alle
disse former for elvarme, ud fra både privatøkonomiske og nationaløkonomiske betragtninger, med
fordel kan anvendes i en meget stor del af den
omtalte boligmasse. Rapporten peger således på
en løsning på de opvarmningsbehov, som der
endnu ikke er taget hensyn til i regeringens energipolitik. Løsningen indebærer også muligheder for
indkorporering af supplerende energikilder, som
f.eks. vindkraft.

Energipolitikken

I marts 1979 udgav

handelsministeriet "Energipolitisk RedegØrelse ER79", hvori det indtil da udførle arbejde på energiforsyningsområdet blev
sammenfattet. ER79 yder fuld anerkendelse af den
indsats, elværkerne har ydet siden oliekrisen, idet
det erkendes, at

-

det eneste virkeligt store bidrag tilgennemførelse af en energipolitik er elværkernes omlægning
til kulfyring

-

indførelse af kernekraft er en nødvendig del af
energipolitikken.

Sammen med ER79 blev forslag til lov om indførelse af naturgas og lov om varmeforsyning forelagt
og vedtaget i folketinget.

Disse love tager først og fremmest sigte mod den
størst mulige anvendelse af kraftvarme og naturgas
til opvarmningsformål. I begge tilfælde er der tale
om rørbundne opvarmningsformer, som kun kan
anvendes i relativt tæt bebyggede områder, dvs.
ca. 60% af boligmassen. Der opstilles retningslinier for, hvorledes varmeplanlægningen skal tilrettelægges, og hvem der skal tage initiativerne samt
godkende og opfølge arbejdet. Det er i det væsentligste amter, kommuner og handelsministeriet,
der er pålagt opgaverne, men det er forudset i loven, at alle selskaber, der sælger ledningsbunden
energi, kan inddrages i arbejdet.
Elværkerne har derfor tilbudt kommuner og amter
at være behjælpelig med dele af arbejdet, og man-

ge har taget mod vort tilbud. Et antal kraftvarme-

o

projekter er under overvejelse i et samarbejde
mellem de enkelte kommuner, de lokale elselskaber, kraftværker og ELSAM.
En væsentlig del af fordelen ved såvel store som
små kraftvarmeværker ligger i, at disse anlæg kan
benytte kul som brændsel. Denne fordel kan fjernvarmecentraler, som i dag er oliefyrede, også opnå
ved en ombygning til kulfyring, og et antal fjernvarmeselskaber har derfor vist interesse for denne

mulighed. En mere udbredt anvendelse af kul

i

mindre anlæg kræver imidlertid et veludbygget import- og distributionsapparat. Som de eneste vir-

keligt store importører af kul har elværkerne de
nødvendige faciliteter til at modtage kulfra oversØiske lande i meget store skibe, og dette er en betingelse for at sikre tilstrækkelige forsyninger til rimelige priser.

ELSAMs bestyrelse har derfor besluttet at stille
kraftværkernes faciliteter til rådighed for andre forbrugere af kul, idet det dog forudsættes, at der
udenfor elværkernes regie oprettes et eller flere
selskaber, som kan påtage sig salg og distribution
af kul fra kraftværkernes lagre.
Det er fortsat elværkernes opfattelse, at indførelse
af kernekraft er en nødvendig forudsætning for, at
vi også i slutningen af dette århundrede kan opretholde en sikker og tilstrækkelig energiforsyning.
Det kunne derfor hilses med tilfredshed, at regeringen i slutningen af 1978 fastslog, at kernekraft
er et vigtigt led i Danmarks energipolitik, og at regeringen ønsker at træffe principbeslutning om
indførelse af kernekraft, når det er endeligt påvist,
at det højaktive affald kan deponeres på betryggende vis i Danmarks undergrund. Handelsministeriet henstillede til elværkerne at iværksætte en
sådan påvisning i nært samarbejde med handelsministeriet og milløministeriet med henblik på en
principbeslutning i slutningen af 1980, efterfulgt af
en folkeafstemning i foråret 1981. I begyndelsen af
1979 bevilgede ELSAMs og ELKRAFTS bestyrelser hver 25 mio. kr. til denne undersøgelse. Arbejdet med undersøgelsen er forløbet planmæssigt,
og det forventes, at terminerne kan overholdes.
I marts indtraf uheldet på Three-Mile-lsland, og der

blev dermed atter rejst tvivl om kernekraftens sikkerhed. Dette skyldtes ikke mindst, at pressen reagerede langt voldsommere end ved tilsvarende alvorlige hændelser på andre områder. De efterfølgende analyser af uheldets årsager og forløb har

efter elværkernes opfattelse vist, at uheldet ikke
bør give anledning til principielle betænkeligheder
ved kernekraftens sikkerhed. Der skete, trods en
lang række først og fremmest menneskelige svigt,
ikke nævneværdig skade på værkets omgivelser.
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Den daglige drift
ni ngen
Den nærmest eksplosive prisudvikling for olie i forhold til kul har motiveret til en revurdering af hele

Lastfordel i ngsord

lastf ordel

i

n

gsord

n

i

ngen.

Det er i dag vigtigt:
- at erstatte oliebaseret produktion med kulbaseret produktion, uanset de pågældende anlægs
varmeøkonomi
- at stoppe de store oliefyrede anlæg ved lav belastning om natten, hvis produKionen kan merproduceres på kulfyrede anlæ9. Dette forudsætter, at andre enheder på det pågældende værk
er i drift til levering af damp for start, varme til
bygninger m.v., hvis man skal undgå indsættelse af hjælpekedler
- at automatisere de kulfyrede anlæg, således at
man kan reducere oliestøttefyringen mest mu-

ligt. Det anses i dag for nødvendigt at have
oliestøttefyr i et vist lastområde for at sikre sig
imod forpufninger (støvgaseksplosioner) i
kedlen.

lndsættelsen af de ældste anlæg giver dog anledning til en del bekymring, idet det må påregnes, at
disse får en del havarier som følge af den mere
intensive drift. Samtidigt bruger man 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.). Således fandt man ved indeværen-

de års revisioner alvorlige revnedannelser

på

dampledningerne for VKs 81 med 2 måneders ekstra udetid til følge.

Den øgede indsats af kulfyrede anlæg giver også
øgede problemer med de oliefyrede anlæg, som
på grund af de hyppige stop i høiere grad end tidligere udsættes for tæringer, revnedannelser m.v.

Samarbejdet med udlandet
Med udgangen af rnaj måned havde udvekslingen
med udlandet resulteret i en nettoeksport på 196
GWh. I maj måned var den norske prognose: »Under vårfloden (ma1/juni) kan eksport af tilfældig
kraft blive aktuel, men i begrænset omfang og
sandsynligvis blot kortvarigt, idet en kraftig høstflod
dog kan motivere eksport", og den svenske prognose tydede på svensk interesse for køb af al overskydende ku lfyret Produktion.
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På ovennævnte grundlag konkluderedes, at saldoudveksling med Norge for resten af året blev 0,
idet man regnede med tilbagelevering af spidskraften og med en nettoeksport til Sverige på 300-500
GWh. Udvekslingen for året 1979 blev således anslået til en nettoeksport på O,5 TWh.

Som følge af store nedbørsrnængder i Norge og
Sverige ændredes balancen radikalt, og dette,
sammenholdt med forsinkelserne på idriftsættelsen af EV3 og FVs 83, og med de stærkt stigende
oliepriser, gjorde det muligt for ELSAM i konkurrence med Sverige alkøbe betydelige energikvanta i Norge. ldriftsættelsen i september af Barsebåck 1 efter generatorhavariet (sprængt rotorkappe) har medvirket til at forbedre den svenske energibalance.

I

sommermånederne lykkedes det endvidere at

importere en del kulbaseret energi fra Tyskland til
erstatning for oliebaseret produktion.

Fra og med september har ELSAM transiteret
NWKs andel af produktionen fra EV3.

I 1979 har vi været forskånet for kabelfeil på såvel
Konti-Skan- som Skagerrak-forbindelsen. Derimod havde vi den 9. august et bemærkelsesværdigt havari i Tjele på Skagerrak-forbindelsens pol
2, idet en defekt kondensator i et kredskort for signalomsætteren var årsag til fejlfunktion i styresy-stemet. Dette medførte, at ca. 200 tyristorer havarerede. Anlægget var i normal drift igen 2 døgn
senere, idet det lykkedes at erstatte de havarerede
tyristorer med reserverne fra såvel Kristiansand
som Tjele. Omkostningerne ved havariet udgjorde
ca. 1,5 mio. kr., som dækkes inden for garantien.
Ved reparationen blev kondensatorer af den type,
som var årsag til havariet, udskiftet med en bedre
type, og samtidigt benyttedes lejligheden til at indføre forskel ge forbed ri nger af relæbeskyttelsen.
I i

Arets nettoimport udgjorde 1861 GWh (excl. SHs
leverance til Stadtwerke FlensburS på 15 GWh og
transiteringen til NWK fra EV3, 262 GWh).
Spidskraftimporten fia NVE udgjorde 422 GWh.

Nettoimporten svarer til ca. 15o/o af det samlede
elforbrug i Jylland-Fyn.
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400 kV station Kassø.

reducere enhedsstØrrelsen fra de nuværende 250-

300 MW til ca. 100 MW med et væsentligt større
varmeforbrug til følge.
De danske systemer (og dermed forbrugerne) har
derfor daglig glæde af den stærke sammenknytning med udlandet. ELSAM er således vekselstrØmmæssigt tilknyttet kontinentet med en løbende effekt på 150.000 MW, og over iævnstrømsforbindelserne tilknyttet NORDEL-systemet med
60.000 MW.
ELSAM-områdets placering mellem to store samkøringsområder giver mulighed for ikke kun at ny-

de, men også at yde. Som eksempel herpå kan
nævnes 2 driftsforstyrrelser, den ene i NORDELsystemet og den anden i Nordtyskland.
Samarbejdet med udlandet er naturligvis ikke alene til fordel for ELSAM-området. Sammenkoblin-

gen af det kontinentale elsystem og NORDELsystemet åbner mulighed for gensidig hjælp via

Nordsverige og Finland og til et produktionsunderskud på ca. 2500 MW i det samkørende område
Norge-Sydsverige-Sjælland. Frekvensen i det
sydlige område faldt til ca. 48 Hz, hvilket resulterede i, at nødeffektudrustningen på såvel Skagerrak-

som Konti-Skan-forbindelsen gik i indgreb, og

i

løbet af de første sekunder ændredes udvekslingen mellem Norge-Sverige og ELSAM med ca.
550 MW. Denne effekt trak ELSAM fra kontinentet,
og således bidrog det kontinentale system til at
stabilisere forholdene i NORDEL-systemet. Alligevel fik man i NORDEL-systemet yderligere en belastningsfrakobling på ca. 1600 MW, hvoraf ELKRAFT (Sjælland) bidrog med de 300 MW. Nødeffekten fra kontinentet og den automatiske belastni n gsfrakobling sikrede NO R DEL-systemet mod et
totalt sammenbrud, og frekvensen var atter normal
efter 30 sek., således at retablering af den udkoblede belastning kunne ske i takt med opkørsel af
anlæg og indsættelse af maskineri. NødeffeKen fra
kontinentet var fuldt effektueret, inden den automatiske belastningsfrakobling fandt sted.

ELSAMs system.

Fejl i det nordtyske net
Fejl i det svenske nef

Den 13. januar 1979 kl. 20.42 udløstes flere 400
kV ledninger i det svenske overføringsnet mellem
Nord- og Sydsverige, hvilket førte til et produktionsoverskud i det samkørende område mellem
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Den 10. april 1979 kl. 17.09,udløstes det nordtyske
400 kV net af en samleskinnekortslutning i 400 kV
station Dollern (vest for Hamburg). Ved fejlen udløstes et stØrre antal motorskabe i Hamburg-området
som følge af spændingsfaldet. I alt udkobledes således ca. 400 MW.
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I 1979 var der på 150 kV systemet i alt 34 fejl,
hvoraf de 19 skyldtes lynnedslag. Fejlfrekvensen
var 1 ,47 fejl pr. år pr. 100 km i '1979. Det tilsvarende tal for perioden 1970-79 var '1,90 fejl pr. år pr.
100 km. Desuden har der været en fejl på den ene
22O kV ledning til Tyskland samt en fejl på en
220/ 1 50 kV transformer.

Afbrydelser med virkning
for forbrugerne

a/

979

208

1978

75
83
48

0,017
0,006
0,010
0,004
0,049

1

1977 (9 mdr.)
1976/77
1975/76

468

/oa

12

0,03
0,02
0,01

mrn.

5
2
2

75/76

; m;
76/77 77

7B

79

1
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Fejl på produktionsanlæg har i intet tilfælde givet
anledning til afbrydelse af forbrugere.23 MWh kan
tilbageføres til fejl på 150 kV nettet, medens 125
ELSAMS nye hovedindgang og reception

0,05
0,04

Summen af produkterne: de afbrudte MW multipliceret med afbrydelsestiden, er et udtryk for systemets driftsusikkerhed. Den er nedenfor angivet i
MWh, i %o af del samlede salg, eller udtrykt på en
anden måde, svarende til en afbrydelse af ELSAMs maksimum i et antal minutter.
MWh

Afbrydelser med virkning for forbrugerne.
lkke-leverede MWh i o/oo af det samlede salq.

MWh hidrører fra fejl på 60 kV nettet. 60 MWh
skyldes frekvensaflastningen den 10. april. Driftssikkerheden for levering ab 60 kV net må således
fortsat betegnes som absolut tilfredsstillende.

TL

'ror.ll rl

0809 Je^ uo6urulsEloqlo Jol

uoprlsosloll^uog

'./o6'' OpOuOd Oulules
r 6ols opglrJlo la6o ltl 6lesr0reua souloluassalol
-ul'o/ot'Z palx 6L6; r 6e1s ueOurulseleqleLutsley\
'rols
e6rl 1e6e1 >1srp1erd
6/6 L loquooap 6o renuel
^olq
t ue6urulse;aq le 'uØlpoul
leq 'laqulocap otpoul
lpuæl
lsrØl lapols e6ueu ulos 'ua6urulÅurs
-pne1nI^alq
gd leuorllu]set 0o rlan lpob poul uoruutes
e11ep 6o 'lopnleLl o]spts slolp I ]ue4eut ]o;æA læst
req ue6uruleuilv ']aluo^Jol pua aronel 1elæn 6ntq
-rolr6reue ulos -»loga la^ps I ue0uru6rls req 6/6 L
;'ue0urulselaqleutsleul pd es;epÅ;;pur ue6ou
8L6L I e11r 6op uop lll 'lantlsnronllra I loU^llle
peur yundspll lo pd gs11e 'rg/u 6o 1nI u.re;1eu.r pur^el
a1
-1es ue61øqeplnl eC 'My\ OOZ-09; pd 6utu6øs6uru
-lseleq ue ne6 uaplnl le 'salalelsuol lap ouunl
6L/gL lallrlsslp pen ueO1øqeplnl poul osloputqlol
I'0rOuæqlelnleradutel re ueOululse;eqleutsley\

6uruOrlsr0reuo 6o

-peg3

'My\ 9rz 'ec ltl ]oJocnpat auneepÅ
o>lsuD,lola uap ra eslepÅeurlen plnl pe1 '(q71eca
9/t) s/fy\ OVV Vd es;epÅauren lerxrsleur uo
pour lo>lræ^dnrtspnls gd peques0elpn 1e.l[al1o7
ol]æs4rJpr ueue;dses;aprnpn
yy1 allnls ,861 60 t86L ouorg Ie Ua^L.l

-lnl My\ Ogt uo
e61ø1r

potl

q6l

)eU LL6;- requreldes

rocueJo^eluol+o olsel

r

|

roueldsoslopt^pn
'»1ollo ]ojollElsut

le o/oiZ lle ! 'Mt/\ 00 L pua orpuil.! lautqrn] tz
'uo#o lorallelsur p o/ovz
lle ! 'Mt O9Z 0o My\ 001 rxollalu routqrn] g
'»lollo lorollels
-ul P o/oz9lle ! 'My\ 0gz puo d)ØIs Joutqrnl /
:gd 11ep:o1 ro uros
'My\ Btg'e iagaroLl rø6pn »lago opoJallelsut uoC
'»lolloleursleu
ouon

o>l u ap Ja 6r prluues
r..uos My\ 9ZL lll My\

u rlu

opou

lol

I

lnr..l'U

alloleu rs)eu-l

99; lOrlapuudo erl 1an

-arlspou ro g26 L por.u 6o er; 1.g le sopalps 'oluou
-eurred re0urunulspeu eOrprpelpl.!'alploruue etaO
-tlptl pofO .rourlseut 1e 6urupgæ 1e elpl LUos rEq )A

'uorlelssuorl)npor r qel;e punrD pd nnn Ol
pour »lo11a opo]elle]sur syyl re6ø un1 6op ]alllnr.l
'My! Lt lll 9t erl lene:>1sdo lo^olq ro^r.1 O L> 60 6)
s)y\ ra 6æluesburiÅllnX le 6uuelqeler ]opnlsle log=

)A leq 6/6 L lorgroua I uouotst^oJ po^

ueOu r u 6Åq u.ro

-ollelsur togl

I

'uoJor.lltuos r.uo ps6o 'laur] I
lspultu r sepÅupn ueI »lo1lolo aplnl uop ]e sapolps
'rolelnurnlleotuen uo porx sorourqurol ta66æluV
'(qZtecC 09 L) s/tnl 9/ L pd eslepÅeulen ua 0o 11y1
96 Ed 6urureg r 0æ;uesyfulpou 1erÅ11n1 lo apæs
-llppl le )A ratuo^ro,,tg/Zg6l uoiolurA r sepelebrl
' » Lll htulSIELUsOu
ruOet;y"
6o "epp.tu.ro la6e 1r16;eg" slspBlLuo-tr\Vslf I lplor.l
-opur al>1r sopalps to uotynpotd ue0e ul epuilØ)
-prq srapueg r lablesr6taue 6o ue6urulseleg 'nVS
-lf pour 0uru6arle s>/\ loluopn ]plor.l .re '1e60ee;
-ue
so>llæp tep 'Ourulselaq uop u.ros qege sle6
le
'6æ1ues1År1pou.r epuoplsoq
-6ee1ue
;engg
la aliels
'srapueU I ]Esllupr (qUtecg OO)
-ro
1e00æ1uy
lelS
gd eslepÅaulre^ uo 0o nnf,l gt pd 6ælue
s/lt/\
90;
]o soluon.lot tg/Zg6f uolalut^

-s>1fu1pouu 1erÅ11n1

')Y

9;

-)

r16rqøletol roqØt otplle auuoC '(ete[ | Mfi 692
puesuerlsuy r peq6rppr lll My\ OLZEd Ua#oleul
00ZL lolllls lotut] 9 tano 1011
'L uop paut 6o er3

-rs>leur uo

-6ep fn5

'086 L lorProua I lollnlsle
soluoA 6uuÅ;er1o7-;nl l!l ZB sAS Je ueOuru6Åqutg

'616 L roqouo
'L uop lopnlsle loræA o^ell ollnys ue6uru6Åqur6
'pt1s6uru0Åquo srp ./,1 lpo0 lollo
0g6L leue^l'L
lollnlsle lsrØ] saluo^lot tg s1l Ie ue6uru6Åqtlg

r

'ur.rolsuup ouuap po^ lo lop
'6nrqro11e6e epe6ø lop potl ]alocnpal .re 6uuÅ11n1
pon aunaopÅ suepeque le 'osrn le seuÅs rcnøsd
opØlpn
eC 'lallnlsle rol seuOar pur 6uufu1n>1 1r1
lllplq
poullo^q'olosælqslætleD ns aÅu 1et

'urelsÅs

6uuÅ1er1o/-ln)i

loreutqulo)t lll 0uru6Åqug
'ropoquo e60eq
Jo, rg lo 'ec gd oslolUtsiol ua poul seuOel 6rl1ueur
-.,rol ptu leg '16e1ue;d uros UtJp I lot.uu-lo)i aulop
-orluo rJro 'lu.rosl^t^l lol sosue nu lop gul 6ur;pueq
-eqø[put 6r;aLuLuos6uel le6eul ue 1e e0;ø] LuoS

s1 IVS1f 111 6ue6lrp1ollo ra 'My\ 9gZ 'top^teq
uopue uep 6o 'uolopnlel{ lopue s)MN rø6pn lereg
'aunes6urulselaqia^o uapn M/\ O/g gd Ua11alpul
-rsleuo11ou uo por.u tpuelpoO oloptA ltlput lo uop
ra uos 'tA= lolræ^
roqo»lo

-alluf

'paLluo 1erÅ1er1o7-1nI ua

-llerlsol læl,e o uralsrølanøld

sepe11n lsle

I

6ue6;e 0o -11 slory

uelle#l

ffiwærc#reæ
Kulindkøb
Kulmarkedet i 1979 har været præget meget af det
stigende fragtmarked på bulkcarriers i 1979. Dette
belaster fØrst og fremmest de kul, der transporteres længst, fra Australien, Canada, Sydafrika, men

vil få en afsmittende virkning på priserne på de
polske kul.
Da langt de fleste kul leveres på langtidskontrakter

til fast aftalte priser, har ovennævnte prisstigning
endnu ikke kunnet slå igennem på kultilførslerne
1

i

979.

lmportandelen fra oversøiske destinationer, dvs.
først og fremmest Sydafrika og Australien, er steget i 1979 og udgør med det stigende importbehov
nu mere end 60%. Herudover er importeret kulfra
Polen, USSR og Vesttyskland. I alt er der tilført
omtrent 3,5 mio. tons kul i 1979.
Lageropbygningen i ELSAM-området er fortsat i
1979, specielt ved Fynsværket, hvor den ombyggede blok 3 ventes i drift med kul i begyndelsen af
'1980.

De polske kul er i regnskabsåretførst og fremmest
blevet importeret til Midtkraft, Arhus, Skærbækværket, Nordkraft og Vestkraft.

Fynsværket er næsten kun blevet forsynet ved
pramtransit af oversøiske kul fra Enstedværket.
Selv om transitten påbegyndtes forholdsvis sent
på grund af isvinteren, nåede prammene at transportere ca. 1 mio. t på ni måneder.

De oversøiske kul importeredes i store skibe til
først og fremmest Enstedværket, men også til
Studstrupværket og Vestkraft.
Det kan i denne forbindelse nævnes, at især Studstrup rent besejlingsmæssigt ramtes af den hårde
isvinter, og en række oversøiske skibe måtte omdirigeres til Enstedværket.
Vestkraft fik sit største skib nogensinde, dvs. en
60.000 tonner lastet med ca. 35.000 tons kul. Top-

pen af lasten var forinden blevet losset ved Enstedværket.

Det 117.000 rons slore kulskib "Theodoran under udlosning iEnsted kulhavn.
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Froiekterings- og
anlægsarbeider
Enstedværket, blok 3, 620 MW

SH idriftsatte i andet halvår af 1979 den kul-/
oliefyrede 620 MW blokenhed EV3, som indtil videre er godkendt til 570 MW. Nordwestdeutsche
Kraftwerke, som ejer halvdelen af anlægget, disponerer tilsvarende over halvdelen af anlæggets ydeevne.

Fynsværket, blok 3, 250 MW.
Ombygning til kulfyring
Anlægget blev taget ud af drift i juli 1978 for demontage og ombygning af kedlen. Kedlen ventes
klar til prøvedrift i midten af januar 1980, og drift
med kulfyring vil blive påbegyndt, så snart indtrimningen med oliefyring er tilendebragt.

Studstrupværket,
blok 3 og 4,2 x 350 MW
I 1978 blev der truffet beslutning om udbygning af
Studstrupværket med en 350 MW kul-/oliefyret
blokenhed til idriftsættelse i 1983. I marts 1979
besluttedes det at opføre endnu en enhed, blok 4,
identisk med blok 3 og til idriftsættelse et år senere
end denne. Begge enheder forsynes med udtag
for kraftvarme, idet Arhus Kommunale Værker fortsat arbejder på en realisering af Varmeplan Arhus
projektet, som ventes i drift samtidig med blok 3.
Energistyrelsens godkendelse af blok 3 og 4 forelå
henholdsvis ijanuar 1979 og iaugust 1979.
Lokalplanen for området omfattende blok 3 og 4
blev vedtaget i Arhus Byråd i september. Planen
forudsætter, at den eksisterende lystbådehavn
umiddelbart syd for værket flyttes til en ny placering ca. '/, km sydligere. Planstyrelsens endelige
godkendelse af lokalplanen foreligger endnu ikke,
men der forventes ingen problemer med denne
godkendelse.

Efter en langvarig miljøbehandling forelå amtsrådets miljøgodkendelse umiddelbart efter årsskiftet
79/80. Godkendelsen forudsætter en begrænsning af kølevandsudslippet til 85% af den kølevandsmængde, som er nødvendig for at drive alle
værkets fire blokke ved fuldlast i ren kondensationsdrift, idet man dog tillader overskridelse af
denne begrænsning under særlige omstændigheder og på betingelse af, at en sådan overskridelse
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indberettes til amtet. Den til miljøgodkendelsen
knyttede betingelse vil næppe medføre væsentlige
indskrænkninger i værkets anvendelse, bl.a. fordi
kraftvarmebelastningen normalt vil medføre en betydelig reduktion af kølevandsmængden.
Under forudsætning af, at den resterende myndig-

hedsbehandling, herunder miljøstyrelsens behandling af en eventuel anke over miljøgodkendelsen, ikke giver anledning til yderligere problemer,
vil byggeriet kunne startes i slutningen af marts
1980. Dette starttidspunkt betyder en forsinkelse
forhold til den oprindelige tidsplan på ca. 4
i

måneder.

Forsinkelsen, som skyldes en uventet vanskelig
myndighedsbehandling, giver anledning til drøftel-

se med myndighederne om, hvorledes sådanne
forsinkelser kan undgås ved fremtidige projekter.
Parallelt med myndighedsbehandlingen er projekteringsarbejdet for begge blokke blevet fortsat i
årets løb. Der er afgivet betingede ordrer på kedelanlæg (dansk leverandør) og turbineanlæg, og der
er foretaget en række udbud på hjælpeanlæg. Også bygningsprojekteringen skrider planmæssigt
frem.
Kulpladsen vil blive udvidet til en kapacitet på 1,21,4 mio. t, og olielageret på 8 x 25.000 t vil, bl.a.
som følge af lystbådehavnens nye placering syd
for værket, blive flyttet til kulpladsens sydlige begrænsning.

Modtryksværk Herning, 95 MW
VK, som er bygherre i dette projekt, har overladt
hovedparten af projekteringsarbejdet til ELSAM.
Der er afgivet ordre på kedelanlæg, til en dansk
leverandør, og på turbineanlæg. Elektrisk ydeevne
og varmeproduktion bliver henholdsvis 95 MW og
174 MJ/s.
De nødvendige jordarealer til anlægget er købt, og
området er byggemodnet. Byggearbejderne er påbegyndt med betonkonstruktionerne i kedel- og silobygning. Der er truffet aftale med DSB om transport af kul til værket, og der er derfor planlagt et
sidespor til Herni ng-Veile-jernbanen nd på værksi

området.
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ELSAMS nye edb-rum.

Måleprogrammet, som skal gennemføres på de
nye møller, er planlagt, og det nødvendige udstyr
er ved at være installeret.
Vindkraftprogrammet omfatter også et måleprogram på Gedsermøllen. Dette afsluttedes efter planen pr. 1. april 1979, og en foreløbig rapport er
udarbejdet, medens en yderligere evaluering af
måleresultaterne foregår.
Arbejdet med kortlaegning af vindforholdene i Dan-

mark skrider godt frem i et samarbejde mellem
bl.a. RISØ og Meteorologisk lnstitut.

Arbejdet med undersøgelsen af mulighederne for
placering af et større antal møller, som foregår i
Planstyrelsens regie, skrider også frem, men forsinkes formentlig en del, såfremt amterne ikke ser
sig i stand til at deltage i det praktiske arbejde med
landskabsvu rderi n gen.

Ny driftscentral
I maj var arbejdet med den nye driftscentral i Skærbæk så vidt fremskredet, at kontorer og laboratorier kunne tages i brug. Samtidigt blev det nye

RC8000 EDB-anlæg taget i brug, og det eksisterende RC4000 anlæg blev overflyttet til den nye
bygning. Overflytningen af tavlesalsfunktionen og
de dertil knyttede tekniske installationer forventes
afsluttet i begyndelsen af 1980. I forbindelse med
overflytningen tages et nyt fjernkontrolsystem og
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en ny telefoncentral til driftstelefonnettet

i

brug.

Det har derfor været muligt at opbygge det nye
kontrolrum med alle målinger og meldinger, samtidig med at den gamle tavlesal er fuldt funktionsdygtig.

Ledninger og stationer
Den 11. januar idriftsattes 400 kV ledningen Kassø-Grænsen, som forbinder ELSAM-området med
det kontinentale 400 kV system.
400/150 kV ledningen Hatting-Malling blev færdig i
september og forsyner 150 kV station Mårslet. 400
kV ledningen Malling-Trige er under bygning og
ventes færdigmonteret i marts 1980. Arbejdet på
4OO/150 kV ledningen Landerupgård-Hatting ll er
påbegyndt.

Nedgravningen af Skagerrak-kablerne med "Sofus ll", også kaldet "Sofie., forløb planmæssigt til
en vanddybde på 160 m. Her blev havbunden så
blød, at det ikke var muligt al køre på den trods
meget lav vægt og store hjul. Der blev nedgravet
25 km kabel, og der mangler nu i alt 16 km iat
begge kabler er nedspulet ud til 350 m vanddybde.
ELSAM har påtaget sig nedgravning af kablerne fra
Sverige til Bornholm. I forbindelse med denne operation, som finder sted i 1980, vilen modifikation af
"Sofie" blive afprøvet med henblik på nedgravning
af den sidste strækning af Skagerrak-kablerne.
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Selsmiske undersøgelser i Nordjylland.

Projektledelsen har regelmæssigt samråd i form af
mØder med styringsgruppen, som er oprettet under det tværministerielle udvalg, der koordinerer
de statslige interesser. Styringsgruppen har kommenteret de indledende arbejder i et notat af 12.
juni 1979, som er fremsendt via Miljøstyrelsens 12.
kontor. Ligeledes har styringsgruppen udarbejdet
et notat af 20. september 1979, som kommenterer
de fortsatte forbgredelser, herunder indsatsen på
de udvalgte horste for dybe prøveboringer og bearbejdelsen af dybhulsteknologien. Medio oktober
er der afleveret en oversigt over de planlagte delrapporter og slutrapporter med de forventede fær-

diggørelsesterminer hen gennem 1980. Ved udgangen af 1979 kunne det konstateres, at det stadig var muligt, trods det dårlige resultat af Lindeboringen, at overholde den med regeringen aftalte
tidsplan under forudsætning af, at der ikke indtræffer nye uforudsete vanskeligheder.

den vestlige verden ligget på et højt niveau det
sidste femår, omend en afmatning i USA nu synes
på vej. Uranprisen har ikke fulgt med inflationen,
siden de kraftige prisstigninger ebbede ud midt
.1976,
foråret
og hen gennem 1979 har prisen været svagt vigende ikke blot som realpris men også i
løbende $. Kernekraftprogrammernes stagnation
indebærer, at denne tendens næppe umiddelbart
vil vende.
i

Kapaciteten til uranberigning er for øjeblikket rigelig og vil være det længe endnu.

De internationale udredninger omkring våbenspredningsproblematikken og plutoniumanvendelse under navn: INFCE er nær afslutningen. Muligvis nås et kompromis, hvorefter oparbejdning af
brugt brændsel og plutoniumanvendelse i hur-

tig
Uranbrændsel
Tilskyndet af de kraftige prisstigninger for naturligt
uran i 1974/75 har uranprospekteringen overalt

ZU

i

reaktor-udviklingsprogrammerne accepteres,
mens plutoniumgenanvendelse i termiske reaktorer sættes på ventelisten. For små lande kunne
dette påvirke tilløbene til et kommercielt oparbejdningsmarked i uheldig retning.
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bedømme, om den nødvendiggør en justering af
elprognosen. Afgifter og restriktioner beror på
kommende politiske beslutninger, som således
også kan få indflydelse på det fremtidige elforbrug.

I det forløbne år har et udvalg med deltagelse af
nogle af interessenterne og ELSAM analyseret
kulforsyningens praKiske og økonomiske aspekter. Udvalget foreslår nogle foranstaltninger, som
på langt sigt skal sikre kraftværkernes kulforsyning,

Brændselsforsyning
Det stigende kulforbrug vil i de nærmeste år nødvendiggøre, at faciliteterne til modtagelse, opbevaring og transport af kul udbygges.
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herunder også forsyningen til kommende decentrale kraftværker.

Det forventes, at over 3/4 af de kommende års
kultilførsler ankommer i skibe på 60.000 t og derover. Det betyder, at denne mængde skal passere
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Enkelte byer er allerede langt i dette arbejde, og
elværkerne har deltaget i stØrre eller mindre

skal dog tages hensyn til afsætningsmulighederne

for naturgas.

omfang.

Det må i øjeblikket bedømmes som usikkert, om
det vil være muligt at få idriftsat decentrale værker
på i alt 250 MW til 1985, og det betragtes som
umuligt at bygge andre kraftværkstyper i løbet af
samme tidsrum. Det er derfor vigtigt for elforsyningen, at beslutningen om de første nye decentrale
kraftvarmeværker træffes snarest muligt. Hertil
kommer, at erfaringerne fra de første kan skaffe et
mere sikkert grundlag for beslutning om de næste.

Hvis brændselsprisudviklingen i 1979 indeholder
varige tendenser, må der forventes bedre rentabili-

tet end hidtil antaget for kulfyrede decentrale værker omkring 20 MW og derover og mulighed for
acceptabel rentabilitet for decentrale værker væsentligt under 20 MW.
Hvert enkelt anlæg skal besluttes i overensstemmelse med lov om varmeforsyning. Det er altså en
beslutning med afgørende lokal indflydelse. Der
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Det er ikke sandsynligt, at man kan undgå bygning
af nye, store, kulfyrede anlæ9. Den elektriske kapacitet af de decentrale kulfyrede anlæg bliver
højst på nogle få hundrede MW, selv med udbygning med et betydeligt antal. Hertil kommer, at decentrale kulfyrede værker kræver nye fælles havne
og kulpladser. Da myndighedsbehandling og bygning af store kraftværksenheder og brændselsfaciliteter varer mindst 6 år, bliver det nødvendigt at
forberede bygningen af nye, store enheder, dels i
de hidtidige kraftvarmebyer, hvor øget varmeforsyning og udrangering af ældre anlæg gør det nødvendigt, og dels i forbindelse med havneanlæ9,
som skal sikre dækningen af det voksende kulbehov.
De decentrale kraftvarmeværker indtager under alle omstændigheder en forlrinsstilling iforhold tilde
store enheder, også udover de 250 MW, som blev

forudsat i udvidelsesplan 1979, men der er fremdeles betydelig usikkerhed med hensyn til, hvor
hurtigt tilgangen af kapacitet på decentrale værker
kan finde sted.
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Fjernvarmeanlægget i Ringe på Fyn.

både med hensyn til mængder og kvaliteter. Der er
udarbejdet forslag til principper for afhjælpning
heraf, og en væsentlig del af indsatsen i 1980 vil
blive koncentreret om at sØge etableret de fornødne kraftværksi nstallationer.

Brændsel
I kulkvalitetsudvalget har man arbejdet med at gennemføre en forbedret kulprøvetagning på værker-

26

ne. Der har været afholdt orienteringsmøde om
dette problem, og det er hensigten, at udvalget
skal medvirke ved gennemførelsen af projekter for
automatiske prøveudtagningsanlæg. Udvalget har
desuden med en repræsentant medvirket i det
danske og det internationale standardiseringsarbejde for kul. Der gøres i dette arbejde en indsats
for al gøre de nye standarder mere egnede for
brugerne, især for kraftværkerne, hvilket det stærK
stigende forbrug af kul gør særligt ønskeligt.
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Driftsregnskab
for tiden

'1.

januar til 31. december 1979

(beløbene er angivet i 1000 kr.).
1978

Note

I

n

dtægte r:

Køb og salg af el:
Afregning med interessenterne
+ netto import
I

165.536
165.466

ndbetali nger fra interessenterne

Andre indtægter

70

96

182.594

153.857

7.005

2.961

189.669

156.914

-: Udgifter
Brændselsafdelingen:

Købincl.omkostninger...
+ overført til interessenterne

1

0

0

Udgifter til planlægning, projektering,
drift, vedligeholdelse af anlæg m.v. .

55.191

39.020

E

J

Renter

40.364

63.702

b

Henlæggelser og afskrivninger

70.484

58.878

.

:

30

.127.510
1.127.510

1.186.605
1 .1 86.605

Årsresultat

166.039

161 .600

23.630

+4.686
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pr.3'1. december 1979 (fortsat)

(beløbene er angivet i 1000 kr.).
Egenkapitalen fordeler sig således:

Dispositionsfond:

.
Overlørl.fradriftsregnskab
Saldo ved årets begyndelse

10.440

.... 23.630

34.070

Kursreguleringsfond:
Saldo ved årets begyndelse

Arets

bevægelser

.

8.841

-:

34.833

+ 25.992
8.078

Lån i fremmed valuta udgør følgende beløb, der i status er omregnet til danske kroner ifølge kursen
ved årets udgang.
US$ 96.01 4.810,82, kurs 536,85
Sfrc. 50.000.000,00, kurs 335,75
.10.668.000,00,
129,12

Skr.

kurs

Der foreligger diverse kontraktlige forpligtelser i forbindelse med selskabets virke.

Skærbæk, den 25. marts '1980
sign. E.L. Jakobsen

Foranstående driftsregnskab og status, som vi har revideret, er i overensstemmelse med interessentskabets reg nskabsførelse.
Kolding, den 25. marts 1980
A/S Revisionskontoret i Kolding
sign. A. Kjersgård Nielsen
statsaut. revisor
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Noter
3. Brændselsafdelingen
lndkøb af braendsel i 1 979
Transitudgifter . . .
Losseudgifter og driftsudgifter for brændselslagre m.v. .
Andet

:

udgifter i alt .

1.1 30.1 65

26.089
22.871
7.480

.

1.186.605

.

Er fordelt på:
B rændselsforbrug
Videresalg
.1
Øgetlagerværdi i 979. .

1

.140.914
9.399
36.292

1

.186.605

.

Desuden er mindre afregningsordninger vedrørende merudgifter ved kulfyring og havneudgifter omfattet
af den totale brændselsafregning overfor interessenterne.
Der henvises iøvrigt til omtale af brændsel side 14.

4. Planlægning, projektering, drift, vedligeholdelse af anlæg m.v.
Kraftværksafdeli

n

gen

:

ndersøgelser vedr. A-kraft
U ndersøgelser vedr. vindkraft
Projekter for interessenterne
Andre projektarbejder . .
Øvrige udgifter
Betalinger fra interessenter m.fl.
for projektarbejder og undersøgelser

10.467

U

344
11.735
1.843

5.575

=:l:91

Netafdelingen:
Luftlinier, kabler og stationer
Drifts- og planlægningsudgifter

16.328

4.056

Andet

lkke afdelingsbestemte udgifter til
administration og information, bygningsudgifter m.v.
Andre udgifter

15.367

1.923

.

22.307

14.022

3.495
55.1 91
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Noter
B. Henlæggelser og afskrivninger
Saldo
1.

Vedrørende idriftsatte anlæg
Vedrørende kommende anlæg

473.818

Henlæ9./

Saldo

afskrivn.

31. dec.1979

54.259
16.225

523.415
28.783

70.484

552.198

4.662

12.558

486.376

L

Afgang

jan. 1979

4.662

lgangværende arbejder

Lednings- og stationsanlæg
Driftscentral og
ad ministrationsbyg n inger

Overført til
iærdige anlæg

Saldo
1979

Tilgang

59.186

40.596

53.548

20.605

14.519

35.124

1 . jan.

Saldo
3'1 . dec.

.1979

46.234

9.361

541

8.820

221

3.896

2.180

1.937

80.012

68.372

91.393

56.991

Kulpram

Andet

10. Kurstab og låneomkostninger
I overensstemmelse med gældende regler for priskalkulationer afskrives realiserede kurstab samt låneomkostninger over en 5-årig periode. Nogle realiserede kursgevinster bevirker, at d'en nedskrevne
totalsaldo midlertidig er negativ.

1

1. Mellemværender med interessenter
MK

66.894
111.712

NE
NK
SV
SH

21.670
73.309
51.152

VK

95.021

FV

De væsentligste beløb, der indgår i saldiene,
v edr ører brændselsaf reg ni n g, elu dveksli ngen
for december måned samt den årlige afregning
vedrørende effekt- og finansieringsordningerne

14.357

434.115
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Noter
Hæftelsesforhold og fordeling af egenkapital
I henhold til overenskomstens punkt 13.3. hæfter interessenterne for

ELSAM's forpligtelser

solidarisk, men indbyrdes iforhold til elsalget til eget område de sidste 10 år.
Den enkelte interessents andel i ELSAM's egenkapital beregnes ligeledes i forhold til de sidste
elsalg til eget område.

Personale

JO
^6

6t

ouau
'ug1 epeOg

6ee;ue auOe

r;e6uuelsenu;
reOurunu>1s1e

6o ras1e60æ1ue;.1

lellnsalsllUC
asjoAlc
.loluassaJalut
111

ugl epe66

]altpl^)lt
}O)ispurtljoJ

oslapuo^uv

aslo}le)surarl
'Jauo.l)j Jouorllrul renrOue

auollel

6L6L roslooæ^oqleudE)

IEloN

Sammendrag tn ElSAlt l s og
i ntercssenternes årsrcg nsl€ ber
Driftsregnskab 1979
mio. kr.

lndtægter:
Salgaf el

....

2.157
150

Salg af fjernvarme

Andre indtægter

ZZ

2.329

-:

Udgifter:
Afskrivninger og henlaeggelser
Finansieringsomkostninger . .
Brændselsforbrug og energikøb ...
Drift og vedligeholdelse af anlæg
Andre udgifter

650
50

.

.

1.302
330
108

2.440
-:111

Arsresultat

Status pr. 3'1. december 1979
mio. kr.

Aktiver:
ld riftværende an læ9, anskaffelsespriser.
Anlæg under bygning
Realiserede kurstab samt låneomkostninger
Brændselslagre . .
Andre lagre
Tilgodehavender og likvide beholdninger . . . .

5.678
485
t5
744
JO

.

548
7.506

-: Passiver:
Langfristede lån m.v.
Kortfristet gæld og kreditorer
Afskrivninger og henlæggelser
Egenkapital

40

850
463

5.066

6.379
1

.127

