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ELSAMeretintereSSentSkab,hvisinteresSentererdesyvregiona|ekraftværksseS.i':::.
Fyn.Medundtagelseaf SønderjyllandsHøjspændingsværk,someretandelssels<ac e'iss:s::':::'
selv interessentskaber. Både ELSAM og dets moderselskaber er 100 % forbrugerelece e-::- t'=.i=
gennem forbrugerejede forsyningsselskaber eller indirekte gennem kommunale forsyningssels<ace.

I henhold til ELSAMs vedtægter er interessentskabets formål "...til gavn for interessenternes elforbru-
gere at opnå, at den jysk-fynske udbygning og drift af kraftværker og primære ledningsnet, betragtet
som helhed, sker på den bedst mulrge 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 brændselog 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 lkke muligt i

praksis at opretholde en fuldt udbygget projekteringsstab hos alle interessenterne ELSAM yoer 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 savel som
hos de enkelte interessenter, finansieres alle produktionsanlæg gennem ELSAl,4 Afskrivn nger og
henlæggelser foretages ifællesskab i forhold til interessenternes størrelse. og cer sLoc eres i fornodent
omfang med eksterne lån, der optages af ELSAM.

ELSAMs ledelse varetages af en bestyrelse på 14 medlemmer, nemlig formand og næs:rcrmand f ra hver
af interessenterne. lbestyrelsens arbejde deltagersom bisiddere interessenternes oc ELSAN,Is direktø-
re r.

Med henblik på at sikre det bedst mulige samarbejde, ELSAM og interessenterne 're er opfolges det
daglige arbejde i ELSAM af et antal faste udvalg, hvor interessenterne er repræsenie.et De vrgtigste af
disse er: Direktørudvalget (DU), Overingeniørudvalget (OU), Produkt ons- cg Cr rtquC,,,arcet (PDU),
Netplanlægningsudvalget (NU) og Økonomiudvalget (ØU).

Anvendte fo rko rtelse r: Anvendte maleenheder.
FV
MK
NE
NK
SV
SH
EV
VK
NWK
NVE

Fynsværket
Midtkraft
Nordjyl lands Elektricitetsforsyn i ng
Nordkraft
Skærbækværket
Sønderjyl lands Højspænd i n gsværk
Enstedværket (ti I hører SH)
Vestkraft
Nordwestdeutsche Kraftwerke
Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen

1 Mw(MegaWatt)
1 MWh (MegaWatttime)
1 GWh (GigaWatttime)
1 TWh fl-eraWatttime)
1 MJ (Megajoule)
1 Gj(Gigajoule)
1 TJ (Terajoule)
1 PJ (Petajoule)
1 Gcal(Gigacalorie)

1ækW(KiloWatt)
10e kwh (Kilo Watttimer)
106 kwh
1æ kwh
106J (Joule)
10s J
10r2 J
1015 J
4.2GJ
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Det.primære højspændingsnet - Jylland og Fyn ultimo 
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150 kV linie

220 kV linie

250 kV jævnstrøm DC linie

400 kV linie drevet ved 150 kV

400 kV linie

150 kV station

150/220 kV station

150/400 kV station
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Energipolitikken

I 1978 stillede regeringen som be-
tingelse for indførelse af kernekraft, at
det højradioaktive affald kan depone-
res på betryggende vis i Danmarks
undergrund, og elværkerne blev op-
fordret til, i nært samarbejde med
myndighederne, at fremskaffe den
fornødne dokumentation herfor. EL-
SAM og ELKRAFT besluttede at ef-
terkomme opfordringen på baggrund
af, at regeringen herefter ville kunne
lægge op til en principbeslutning om
indførelse af kernekraft i slutningen af
1 980 med efterfølgende folkeafstem-
ning i foråret 19Bl .

I januar 1980 besluttede regeringen
imidlertid at udsætte beslutningen om
indførelse af kernekraft på ubestemt
tid. Det blev tillige besluttet at iværk-
sætte en undersøgelse af kernekraf-
tens sikkerhed. I dette arbejde har
elværkerne indvilget i at yde teknisk
bistand i fornødent omfang.

Affaldsrapporten blev af leveret til
energiministeriet og miljøministeriet i

juni 1981 , og resultatet af myndig-
hedernes vurdering ventes at forelig-
ge i sidste halvdel af 1982. Sikker-
hedsu ndersøgelsen ventes afsl uttet
ved udgangen af 1982. Dettekniske
grundlag skulle hermed være til stede
for en politisk stillingtagen til kerne-
kraft i 1983.

I november 1981 fremlagde regering-
en den længe ventede Energiplan 81.
Energiplanen indeholder en energi-
politisk målsætning, en lang række
analyser og et handlingsprogram.
Analyserne bygger hovedsageligt på

udredningerne i 1 1 bilagsrapporter.
Blandt bilagsrapporternes emner kan
nævnes kulforsyning, vedvarende
energi, energipolitiske styringsmidler,
energiforskning og miljøforhold.

På mange måder kan en målbevidst
omlægning til el og en tilsvarende
udbyg n i ng af elforsyn ingssystemet
medføre både en huftig olieaflastning
og samfundsøkonomiske gevinster.
Denne mulighed er ikke itilstrækkelig
grad belyst i energiplanen.

For kernekraftens vedkommende er
analyseresultaterne utvetydige. Total-

6

omkostningerne til produktion af el på
kernekraftværk er lavere end de rene
brændselsom kostn i nger ved ku lfyret
produktion. Miljømæssigt giver ker-
nekraftscenariet de stØrste forbedrin-
ger på alle undersøgte områder, og
der peges også på kernekraftens for-
syn ingssi kkerhedsmæssige fordele.
Behov for ny elkapacitet er altså ikke
nogen nødvendig forudsætning for at
tage kernekraften i brug, og slet ikke
nogen forudsætning for at træffe en
prrncipbeslutning.

Alligevel konkluderer EP81 :

"l lys af elsektorens kapacitet og un-
der hensyn til den foreliggende prog-
nose om stigningen i elforbruget, den
øgede satsning på udbygning med
decentrale kraftvarmeværker samt en
kraftig udbygning af vindkraft, er der -
uanset den 1O-årige byggeperiode -
ikke behov for i de nærmeste år at
træffe beslutning om indførelse af
kernekraft..

Det tager efter alle erfaringer ti år eller
mere at få et kernekraftvaerk bragt
frem til idriftsættelse, og alle må være
interesseret i stor grundighed i dette
arbejde, herunder også overvejel-
serne om dansk industris deltagelse.
Elværkernes dispositioner i en række
henseender afhænger af, om kerne-
kraften skal tages i brug her i landet,
og der er derfor al mulig grund til at
træffe principbeslutning, så snart de
nødvendige tekniske forudsætninger
herfor er opfyldt.

Dansk elforsyning er i dag først og
fremmest afhængig af en sikker kul-
forsyning, og sådan vil det fortsat
være ien lang årrække. Med Polens
bortfald - i hvert fald indtil videre -
som betydende kulleverandør, og
den deraf følgende, voksende import
fra oversøiske lande, blev behovet for
en udbygning af havnefaciliteterne
øget. Kun en af de jysk-fynske kraft-
værkshavne, Enstedhavnen, kan
modtage fuldlastede skibe større end
35.000 tons. Det er derfor besluttet
også at etablere en stor kulierminal
ved Århus. Denne terminal, som fra
1983 kan modtage fuldlastede skibe
på 60.000 tons og partlastede
120.000 tonnere, etableres i fælles-
skab med Aalborg Portland, Shellog
BP, og ELSAMs andel udgør 55 %.

Det er også besluttet at udbygge En-

stedhavnen til fuldlastede 1 70.000
tons skibe, og pramsystemet supple-
res med yderligere to pramme. Fra

årsskiftet 1983/84 vil de mindre kraft-
værkshavne således kunne forsynes
med pram fra de to store kultermi-
naler, Ensted og Århus.

ELKRAFT og ELSAM har ifællesskab
udført en undersøgelse, som belyser
kapaciteten af det samlede danske
kulforsyningssystem og mulige ge-
vinster ved etablering af en fælles
kulterminal. Rapporten afleveredes til
berørle myndigheder i september.
Resultatet tyder på, at en ny kultermi-
naltil 20,5 m dybgang (250.000 tons
skibe) vil være lønsom fra slutningen
af B0'erne. Resultatet afhænger dog
af tilgangen af tonnage og lastehavne
af denne størrelse. Da der med de
besluttede og planlagte udvidelser af
bestående havne ikke ventes kapaci-
tetsproblemer tør i 90'erne, konklu-
derer rapporten, at yderligere under-
søgelser kan afvente de nærmeste
års beslutninger om nye skibe og
lastehavne.

I forbindelse med varmeplanlægning-
en har elværkerne bistået nogle
kommuner bl.a. med en teknisk-øko-
nomisk vurdering af decentrale kraft-
varmeprojekter. Energiministeriet har
imidlertid meddelt en række kommu-
ner og amter, at sådanne projekter
ikke kan vedtages som delplaner,
men må afuente den generelle kom-
munale og regionale varmeplanlæg-
ning. Dog vil enkelte forsøgsanlæg
måske kunne tlllades. Ministeriets
holdning skal ses på baggrund af, at
der efter ministeriets opfattelse ikke
er behov for ny kraftværkskapacitet i

dette årti udover den allerede plan-
lagte.

Denne bedømmelse af belastnings-
udviklingen er i det store og hele i

overensstemmelse med elværkernes
synspunkter, hvorimod der må tages
forbehold mod ministeriets mere
Iangsigtede fremskrivninger af elfor-
brugets udvikling, som er behæftet
med betydelig usikkerhed.

I Energiplan 81 gives der udtryk for
en vis optimisme overfor muligheder-
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Driften
1981 blev præget af den største el-
import nogensinde; ca. en trediedel
af områdets elforbrug blev importeret.
Følgelig blev produktionen på områ-
dets egne kraftværker den laveste i

mange år.

Aret igennem har der været mulighed
for at importere elenergi i dagtimerne,
hvorved drift på oliefyrede anlæg har
kunnet reduceres til et minimum. Drift
af oliefyrede anlæg har i det væsent-
ligste været nødvendiggjort af fjern-
varmeleverancer, af hensynet til sy-
stemetes driftssikkerhed og af hava-
rier på store, kulfyrede anlæg.

I en længere periode har der været
mulighed for også at importere om
natten. Tilbudene har været så gun-
stige, at der har været basis for at
køre de idriftværende anlæg ned på

teknisk minimum, selv om dette har
medtørlet øget olieforbrug under lav-
last. Når de kulfyrede anlæg skal pro-
ducere mindre end halvlast, er det
normalt nødvendigt at erstatte en del
af brændslet med olie for at sikre en
stabil forbrænding i kedlen.

lforbindelse med den daglige bereg-
ning af produktionsplanen ior værker-
ne er der indtørI en beregning af den
til planen svarende lastfordeling i

transm issionsnettet. Edb-an lægget
giver udskrift , hvis produktionsplanen
tører lil overbelastning af anlægsdele
inettet.

Ombygninger
Umiddelbart efter årsskiftet kom SVs
82 i drift efter ombygning til kulfyring.
Til gengæld blev NEs 81 taget ud for
ombygning i slutningen af oktober.
Den forventes idrift igen i midten af
1982.

Ombygningen fra olie til kul afspejler
. sig i den procentuelle sammensæt-
ning af brændselsforbruget. Kulfy-
ringsgraden voksede Ira78 % i 1980
til 85 % i '1981 

, og olieforbruget blev
det laveste siden 1966.

8

EV3 fællesværket
Ved prøvekørsler i august blev det
eftervist, at den fælles dansk-tyske
600 MW enhed EV3 har en overbe-
lastningsevnepå54 MW, som må
benyttes ihøjsl2timerad gangen og
højst 500 timer om året. Retten til
brug af denne overbelastningsevne
vil blive delt således, at hver af par-
terne får den fulde overbelastnings-
evne til rådighed i højst 250 timer om
året.

Anlæggets tekniske minimum er fast-
lagt til 126 MW, idet der dog kræves
oliestøttefyring i området 1 26-285
MW for at sikre en stabil forbrænding.

Gasturbinen
25 MW gasturbinen på Vendsyssel-
værket, der fungerer som nØdstart-
anlæ9, har været startet 25 gange i

'1981 . Den 25. november, hvor forsy-
ningen af Vendsyssel var afbrudt om
eftermiddagen, var gasturbinen på

nettet flere gange i formiddagens løb
for at stabilisere spændingen, som på

et tidspunkt var lavere end 130 kV. I

en periode leverede den hjælpekraft
til NE 82, indtilden udløstes som
følge af saltoverslag på starltransfor-
meren, som også er maskintransfor-
mer for gasturbinen. Under udkørslen
opstod der brand i magnetiserings-
kredsen.

Den samlede produktion på anlægget
i1981 var561 MWh.

Samarbejdet med
udlandet
Vinteren 1980/81 var bemærkelses-
værdig ved, at man i Norge, Sverige
og Finland fik et usædvanligt stort
snedække. lforventning om en stor
vårflod begyndte man kort efter års-
skiftet en stor eksport for at reducere
indholdet af vandmagasinerne. Til
trods for, at denne store eksport fort-
satte året igennem, havde man allige-
vel i sommerenS løb spild både i

Norge, Sverige og Finland. Det skal

tilføjes, at tilgang af nye svenske ker-
nekraftenheder og den generelt gode
rådighed af de svenske kernekraft-
anlæg ihøjgrad har medvirkettilat
skabe det store overskud af billig
elenergi i de øvrige nordiske lande.

lgennem en længere periode var ud-
budet, især om natten og i week-
enden, større end hvad ELSAM kun-
ne forbruge i eget system. I disse
situationer lykkedes det for NWK at
formidle et salg ned i det tyske sy-
stem, således at forbindelserne til
Norden stort set kørte fuldlastet. Den
samlede fortjeneste ved denne han-
del blev delt ligeligt mellem sælger,
NWK som køberltransitør og ELSAM
som transitør.

Af et samlet salg til eget område på

godt 12 TWh udgjorde nettoimporten
4 TWh. Da importmulighederne ikke
kan bedømmes med større sikkerhed
mere end nogle få uger frem, mens
brændselskøbene disponeres på

væsentligt længere sigt, har elimpor-
ten resulteret i en betydelig opbyg-
ning af brændselslagrene. På grund

af det stærkt faldende olieforbrug er
olietankkapaciteten rigelig, men det
har i perioder voldt problemer at skaf-
fe lagerplads til de tilføfte kulmæng-
der.

Elimporten har også belastet likvidite-
ten; den importerede el skaljo beta-
les foruden de brændselstilførsler,
der lægges på lager, fordi der ikke
umiddelbart er brug for dem. Reelt
har der imidlertid været en betydelig
gevinst ved elimporten. En beregning
af, hvad det ville have kostet, hvis
områdets belastning skulle dækkes
med egne anlæg, har vist, at importen
har givet en besparelse påca.240
mio. kr. Fordelt på hele ELSAM-om-
rådets elforbrug svarer det til ca. 2

øre/kWh.

Besparelsen kan også oPgøres i kul

og olie: Uden udlandsudvekslingen
havde kul- og olieforbruget i 1981

været henholdsvis 1 ,1 mio tons og
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grund af saltbelægninger gjorde det
umuligt at holde spænding på 150 kV
nettet i Vendsyssel, som således var
afbrudt i 4 timer og 15 minutter. Til
trods for at spændingen, som normalt
er '168 kV, i perioder blev holdt så tavt
som '130 kV, blev der i dagene 24.-
26. november reg istrerel i alt 44 tejl.
Den meget lave netspænding gav
store problemer med nettet og med
produktionsanlæggene, og NEs blok-
anlæg faldt ud flere gange.

Fejlstatistik
I 1981 var der på 150 kV systemet i alt
61 liniefejl og'1 2 stationsfe jt. 42 at tinie-
fellene skyldtes salt- eller smuds-
belægning på isolatorer, og 6 af sta-
tionsfejlene var samleskinnefejl. Fejl-
frekvensen for 150 kV ledningerne
var 2,52 fejl pr. år pr 100 km. Det
tilsvarende tal for period en i972-8i
var 2,03 fejl pr. år pr. 100 km.

Ved afbrydelser med virkning Ior for-
brugerne er den afbrudte belastning
(MW) multipliceret med afbrydelses-
tiden et udtryk for den ikke-leverede
energi (MWh), og summen af ikke-
leverede MWh over året er et mål for
systemets driftssikkerhed. Denne

I RtOryOelser med virkning for

I forbrugerne.

I lkke-leverede MWh i%o af det
j samlede forbrug.

sum er angivet nedenfor i MWh og i

%oaf del samlede salg. lyderstehøjre
søjle er ikke-leveret energi omregnet
til en tænkt afbrydelse af ELSAMs
maksimale belastning i et antal minut-
ter.

N/Wh 7oo

1981 1367 0,1 1 1

1980 454 0,036
1979 208 0,017
1978 75 0,006
1977 (9 mdr.) 83 0,0.10

Primære fejl på produktionsanlæg har
i intet tilfælde givet anledning til af-
brydelse af forbrugere. 778 MWh kan

henføres til fejl på 150 kV nettet,
mens 589 MWh hidrører fra fejl på 60
kV nettet

Selv om stigningen iafbrudt MWh i

1981 blev usædvanlig stor, må drifts-
srkkerheden for levering ab 60 kV net
i det store og hele betegnes som
tilfredsstillende, Generelt må det dog
på baggrund af årets begivenheder
konkluderes, at der stadig bør arbej-
des på en bedre sikring af kommuni-
kationsforbi ndelser og fjernstyri n g.

Effekten
Fra den 1 . oktober er EV3s netto-
maksimaleffekt opskrevet fra 600 til
654 MW, hvoraf overbelastnings-
evnen udgør 54 MW. Da enheden
ejes af SH og NWK ifællesskab, er
der således tale om en effekttilgang
for SHs andel på 27 MW.

VKs 17 MW enhed, kedel 3/turbine 3,
er afmeldt i forhold til samarbejdet
med udgangen af 1 980.

Den installerede effekt udgør herefter
3662 MW, som er fordelt med

54Yo i 7 blokenheder > 250 MW
23o/o i 6 blokenheder 100-250 MW
23% i 23 anlæg < 100 MW

Den installerede effekt suppleres af
en aftale med NVE, som har forpligtet
sig til fra den 1. september 1977 at
stille maksim alt 27 0 MW til rådighed i

Kristiansand (svarende til 259 MW i

Tjele). Forpligtelsen er begrænset til
seks timer og 

.1200 
MWh dagligt, og

den modtagne energi skal normalt
tilbageleveres om natten. Aftalen
løber til 1992.
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Brændsel

Kul
Uroen på det internationale kulmar-
ked, som startede i 1980, fortsatte i

begyndelsen af 198'1. Som følge af
de polske kulleverancers bortfald fra
verdensmarkedet opstod der en
massiv efterspørgsel på USA-kul, og
denne blev yderligere øgetved ud-
sigten trl en strejke blandt kulmine-
arbejderne i USA begyndende iapril.

De amerikanske kuludskibnings-
havne havde ikke kapacitet til at
r mødekom me eft erspørgselspresset,
hvilket resulterede i en ophobning af
skibe, der ventede på lastning. Med
denne tonnage ude af markedet - i

lanuar lå 170 skibe og ventede - steg
fragtraterne og dermed priserne på
kul til Danmark til rekordniveau.

Strejken i USA blev en realitet i be-
gyndelsen af april. De mange ven-
tende skibe måtte forlade havnene
uden at få last, og køen af ventende
skibe blev derfor relativt hurtigt afvik-
let. Dette ekstra udbud af tonnage på
markedet betød et kraftigt fald i fragt-
raterne. Det var ventet, at kulpriserne
ville stige, når udbudet af kul på mar-

Kulprammene flyttede over to millioner tons kul i 1gB1 .

kedet på grund af strejken blev redu-
ceret, men det skete ikke.

I løbet af foråret og sommeren faldt
kulefterspørgslen i de fleste vestlige
lande, heriblandt Danmark, dels på
grund af et stagnerende elforbrug, og
dels fordi der har været rigelige
mængder overskudsproduktion f ra
vand- og kernekraftværker til rådig-
hed. Kulpriserne er derfor faldet som-
meren igennem, og denne udvikling
har til dels afbødel følgerne af de
voldsomme stigninger i dollarkursen i

løbel af året.

Polen har i I981 været næsten fuld-
stændigt ude af markedet, og ELSAM
har kun fået ca. 5% af kontraktkvan-
tummet.

Storbritannien, der i de sidste år har
haft et mindre kulforbrug på grund af
den økonomiske afmatning, har også
i 1981 bidraget til at opveje bortfaldet
af de polske leverancer. De engelske
kul er hovedsageligt tilført Vestkraft
på grund af den korte transportaf-
stand hertil.

Også i 1981 er leverancerne fra Au-
stralien blevet nedskåret til cirka det
halve af kontraktkvantummet, idet
udskibningskapaciteten i havnene
ikke er tilstrækkelig. Denne reduce-
res yderligere af, at der ustandseligt
er strejker blandt havnearbejdere,
lodserne m.m.

På grund af den førnævnte over-
skudsproduktion i Skandinavien har
kraftværkerne i ELSAM-området i

1 98'1 kunnet reducere kulforbruget
med over I mio. tons. Kultilførslerne
har i 1981 været 4,7 mio. tons, hvilket
omtrent svarer til normalforbruget
uden elimport. Der har derfor fundet
en lageropbygning sted, så ELSAM
ved regnskabsårets afslutning råder
over et kullager svarende til ca. ni
måneders normalforbrug.

Efter at leverancerne fra Polen er
bortfaldet, er alle mindre kraftværks-
havne i ELSAM-området blevet forsy-
net via Enstedværket, hvilket har
betydet, at 1981 er blevet et rekordår
for distribution af kul. Der er totalt
videredistribueret 2,6 mio. tons kul
via Ensted, fordelt med ca. 2,2mio.
tons på prammene og ca. 0,4 mio.
tons på indchartret tonnage.

Olie
Som følge af krigen mellem lran og
lrak indledtes 1981 med meget høje
oliepriser. I løbet af foråret faldt pri-
serne imidlertid, og de laveste priser
(målt i dollar) opnåedes ijuni. Her-
efter forløb prisudviklingen nogen-
lunde stabilt.

Prisfaldet på verdensmarkedet skyl-
des et lavere forbrug, og det opstå-
ede købers marked har medført, at
OPEC-landene nu igen ser ud til at
have opnået enighed om et fælles
prissystem. Saudi Arabien har såle-
des sat sin pris lidt op, mens de
øvrige lande har sat deres priser ned.

12
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Proiel«terings' og onlægsorbeider

Opgave r fo r i nteressenter
For MK som bygherre forestår
ELSAM projekteringen af de to 350
MW blokenheder på Studstrupvær-
ket, MKS 3 og 4. Enhederne skal
forsyne Århus-området med kraft-
varme, og projekteringen foregår i

nært samarbejde med Århus Kom-
munale Værker, som varetager pro-

lekteringen af Varmeplan Århus.

Som følge af en megetlangvarig miljø-
behandling blev byggeriets start ca. ni

måneder forsinket, og de forventede
id riftsættelsestidspu nkter er if ølge
den reviderede tidsplan den 1 . juli

1984 (MKS 3) og den 1. juni 1985
(MKS 4). Det ekstraordinært hårde
vejrlig i vinteren 1981lB2 har medført
enkelte mindre forsinkelser af bygge-
riet, som dog indtil videre følger den
fastlagte hovedtidsplan.

Ved udgangen af '198'1 var de fleste
større anlæg ordret. Kedelbygningen
på MKS 3 var rejst i fuld højde, og
den egentlige kedelmontage påbe-
gyndes den 1. februar 1982. Rejs-
ningen af stålbygningen til MKS 4
påbegyndes i midten af februar'1982.

VK har som bygherre af Herningvær-
ket, et 95 MW kulfyret modtryksværk,
overladt hovedparten af projekterin-
gen til ELSAM. Arbejdet følger i det

Stu dstr u pvæ rket u n d er udvi del se.

store og hele tidsplanen. Bygnings-
arbejderne er ved at være afsluttet,
alle tunge komponenter er på plads,

og kedelmontagen er langt fremme.
Kedlen forventes trykprøvet i midten
af februar 1982, og anlægget ventes
idriftsat i slutningen af 1982.

For VK er der udført et forprojekt til et
kulfyret kraftvarmeværk i Grindsted.
Kedelanlæg på 60 og B0 tons damp
pr. time og turbineanlæg op til 11 MW
har været undersøgt. Hvis projektet
realiseres, skal værket levere proces-
damp til Grindsted Products og varme
tilGrindsted by.

Vindkraft
Den praktiske del af energiministe--
riets og elværkernes vindmøllepro-
gram har været koncentreret om for-
søgsmøllerne ved Nibe. De to møller,
som begge er udlagt for en maksimal
ydeevne på 630 kW, er af forskellig
konstruktion, idet mølle A har afsta-
gede, delvist drejelige rotorblade,
mens mølle B har fritbærende og fuldt
drejelige rotorblade.

Mølle A har stort set været ude af drift
hele året. Ved et planlagt 1000 timers

eftersyn i slutningen af 1980 konsta-
teredes revner i stagene, og udskift-
ningen af disse blev meget langvarig,
fordi det på et sent tidspunkt måtte
konstateres, at nye materialer, trods
medfølgende certifikater, ikke op-
fyldte specif i kationerne.

Mølle B kom ifuldautomatisk, ube-
mandet drift i februar 1981 og viste
frem til juni 1981 særdeles tilfredsstil-
lende driftsegenskaber. På 940 drifts-
timer opnåedes en produktion på

183.000 kWh. I juni afslørede over-
vågningssystemet en revne i en vigtig
svejsning i en vinge, og efter nedtag-
ning konstateredes det, at den inder-
ste del af vingerne skulle ombygges
og forstærkes. Møllerne ventes i drift
på ny i foråret 1982.

Det har vist sig, at der medgår meget
lang tid til reparation og modifikation
af møllerne. Det er en naturlig følge
af , at der er tale om forsøgsmøller.
Enhver ændring forudsætter en for-
udgående detaljeret undersøgelse
efterfulgt af projektering og fabrika-
tion, og mange forskellige parter er
involveret. Ved en egentlig industriel
produktion af sådanne møller vil en
effektiv driftsorganisation med ad-
gang til et veludbygget reservedels-
lager ku nne nedbringe reparations-
tiden til et mere rimeligt niveau.
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Plonlægning

Beslutninger
Netudvidelsesplan { 980 godkendtes
af ELSAMs bestyrelse den 19. juni
1981 . På grund af lavere elprognoser
blev der ikke i denne udvidelsesplan
indstillet nye anlæg til bygning.

Med Udvidelsesplan 1981 vedrø-
rende produktionsanlæg godkendtes
bygning af kulfyrede modtryksanlæg i

Frederikshavn og Haderslev, forudsat
enighed med de lokale myndigheder
og overensstemmelse med varme-
planlægningen i øvrigt. I udvidelses-
planen blev der dog ikke taget stilling
til spørgsmålet om, hvorledes eleffek-
ten fra disse anlæg skal behandles
af regningsmæssigt. Forberedelserne
af nye produktionsenheder ved
Limfjorden og i Esbjerg videreføres
dog således, at det mulige idriftsæt-
telsestidspunkt udskydes til 1 988.

Ombygning til kulfyring
Med Udvidelsesplan .1981 

blev det
besluttet, at MK, NE og NK sammen
med ELSAM skulle vurdere værdien
af en eventuel ombygning til kulfyring

på Studstrupværkets 82, Vendsys-
selværkets 82 og Nordkrafts 81.
Undersøgelsen kom også tit at om-
fatte de anlægstekniske muligheder,
som blev undersøgt isamarbejde
med kedelleverandører. Trods store
anlægsudg ifter viste beregningerne
god lønsomhed ved ombygning af to
af de tre blokke. Undersøgelsen
fortsætter med belysning af en række
praktiske problemer ved ombygning
af de to nordjyske blokke hurtigst
muligt, herunder el- og varmefor-
syning i ombygningsperioden samt
brændselstilførsel.

Naturgasfyring på
kraftværker
Fra 1 985 ventes et overskud af natur-
gas i sommerhalvåret. Energistyrel-
sen og D.O.N.G.har derfor ønsket en

nærmere belysning af kraftværkernes
muligheder for at aftage op til enten
0,8 eller 1,6 mio. m3 gas pr. døgn. I

ELSAMs område har overvejelserne
omfattet en ombygning af VK 82, SV

82 og FV 83. Ombygningen anslås at

koste 10 - 20 mio. kr. hvert sted,

mens omkostningerne ved ikke at
have disse anlæg til rådighed i

ombygningsperioden bliver i størrel-
sesordenen 50 mio. kr. hvert sted.
Undersøgelserne har vist, at et gas-
forbrug på de nævnte værker med-
fører en tilsvarende reduktion af
kulforbruget.

Elbelastningen
I det seneste tiår har den økonomiske
udvikling i de industrialiserede lande
været præget af to tilbageslag i hen-
holdsvis 1974/75 og 1980/8l, begge
udløst af eksplosive olieprisstignin-
ger. Hjulpet af stabile oliepriser, en
rolig omkostningsudvikling og en
allerede opnået konkurrenceevnefor-
bedring overfor udlandet forventer
regeringen og Det økonomiske Råd
en udpræget forbedring af konjunk-
tu rerne i løbet af 1982/83. På mel-
lemlangt sigt regnes med en økono-
misk vækst på 3,5 - 4o/o om året,
forudsat den private forbrugsudvik-
ling indledningsvis bliver meget be-
grænset.

En voksende erkendelse af energi-
situationens alvor har medført ikke
alene oliebesparelser, men også el-
besparelser, af et overraskende om-
fang. Udviklingen specielt det senest
forløbne år tyder på en tendens af
anderledes varig karakter end efter
1974/75, omend ustabiliteten på

dette punkt nok også fremover vil
præge elforbrugsudviklingen. Befolk-
ningsudviklingen, den begyndende
mætning for udbredelsen af elektri-
ske husholdningsapparater, og det
mindskede elforbrug i husholdninger
og industri, vil eksempelvis også
varigt ændre elforbrugsudviklingen

Vanskeligheder ved en fremskrivning
af elforbruget består blandt andet i at
afveje disse tendenser mod de
begrænsninger i elforbruget af mere
midlertidig karakter, som den lang-

Vendsysse/værket skal nu også fyre med kut
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Beregnede variable
omkostninger for
hver enhed
pr. 1.1 .1982

ELKRAFT og Norge skulle blive mutig-
gjort. På denne baggrund foretages
undersøgelsen af de nye forbindel-
sers driftsmæssige og økonomiske
muligheder, ligesom virkningen på
netudbygningen indenfor ELSAM-
området sØges belyst.

Kapacitetsbehov
og skrotninger
Kapaciteten dimensioneres som
hovedregel såleåes, at den forven-
tede belastning kan dækkes med ri-
melig sikkerhed under hensyntagen
til pligter og rettigheder i det interna-
tionale elsamarbejde.

De stigende energipriser og især for-
skellen mellem kut- og oliepris har
medførl, at de variable omkostninger

18

fra enhed til enhed udviser større
forskelle end nogen sinde før.

Af figuren kan det ses, at de tre store
oliefyrede blokke spiller en betydelig
rolle for produktionssystemets sam-
lede økonomi. En ombygning til kul-
fyring på yderligere to blokke har vist
sig lønsom. For de dyreste og ældste
enheder ser det derimod ud til, at en
udrangering vil være at foretrække.

Når den installerede reserve i løbet af

BO'erne falder til omkring de 20%,
som anses for et minimum af hensyn
til leveringssikkerheden, vil man få en

øget udnyttelse af de mest uøkono-
miske enheder. Samtidig vil de kul-
fyrede enheder, som blev bygget i

60'erne, og som udnyltes intensivt,
have nået et punkt, hvor deres levetid

ikke kan forlænges yderligere ved
forebyggende vedligeholdelse. På
denne baggrund er der aftalt en skrot-
ningsprocedure, som skal sikre, at
beslutning om skrotning af en pro-
duktionsenhed træffes på det bedst
mulige grundlag.

Med skrotning af ældre anlæg får de
bestående kraftvarmeværker sti-
gende problemer med at dække
varmebehovet. Ved planlægningen af
tilgang af ny kapacitet skal der såvidt
muligt sikres opretholdelse af tilfreds-
stillende varmeproduktionsmulighe-
der i alle kraftvarmebyer.

Varmeplan læg n ing
I det forløbne år har samtlige kom-
muner i de tre sydjyske amter færdig-
gjort energiatlas i henhold til lov om
varmeforsyning. Med et par enkelte
undtagelser har kommunerne taget
imod ELSAMs tilbud om edb-bistand.

Herudover har indtil videre fire kom-
muner uden for det sydjyske område
fået udarbejdet energiatlas med bi-
stand fra forsyningsselskaberne og
ELSAM.

Prog ramsystemet er færd ig udvi klet
og udgør en velfungerende helhed
med en del supplerende faciliteter.

Prog rammet til konsekvensberegning
af delplaner og varmeplaner er ligele-
des færdigudviklet. Programmet har
været benyttet ved 17 Ruhrgaskom-
mu ners delplanudarbejdelse.

På Energistyrelsens foranledning er
der igangsat et udredningsarbejde
med henblik på at undersøge de
m u I ige varmeforsyn in gsalternativer i

det såkaldte område lV, dvs. områder
som ikke med fordel kan forsynes
med varme via et kollektivtforsynings-
system. Som pilotområde ervalgt
landsbysamfundet Vester Nebel ved
Esbjerg. Foruden ELSAM deltager
Naturgas Syd, Midtsønderjyllands
Elforsyning, Teknologisk I nstitut,
Organisationen for Vedvarende
Energi, Energistyrelsen og Esbjerg
Kommune i projektet.

I forbindelse med projektets færdig-
gørelse forventes også elvarmens
fremtidige rolle i område lV belyst.

I

I

I
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Aretder gik

1. januar:
Elprisen fra kraftværkerne i Jylland-
Fyn stiger til gennemsnillig23.5 øre
pr. kWh. Brændselsudgiften udgør
ca. 60 pct. af prisen.

31. januar:
Elforbruget falder i januar med 3.8
pct. sammenlignet med januar 1980.

6. februar:
Bestyrelsen godkender nyt afreg-
ningssystem, der indebærer, at alle
anlægs- og brændselsudgifter afreg-
nes ipulje.

7. februar:
ELSAMs formand Thorvald Jensen
og Århus' borgmester Orla Hyllested
underskriver betinget aftale om
anlæg af kulterminal iÅrhus
Østhavn.

26. marts:
Bestyrelsen bevilger 1 mio. kr. til
fortsatte forsøg med store vind-
kraftanlæ9. Samtidig besluttes det, at
udvide kulterminalen ved Ensted-
værket, så den kan anløbes af
1 70.000 tonnere fra slutningen af
1 983.
Udvidelsesplanen for 1 981 omfatter
indstillinger om lokale kraftvarme-
værker i Frederikshavn og Hader-
slev.
Samtidig godkender bestyrelsen, at
ELSAMs teknikere mod betaling må
yde know-how til Danish Power
Consult n/s.

T h o rual d J ensen ly kø nske r
direktør E. L. Jakobsen
med jubilæet.

1. april:
ELSAM tejrer 25 års jubilæum. En

"Gallup-undersøgelse" viser bl.a., at

et flertal i befolkningen mener, at

man bør lægge vægt på, hvad
ELSAM mener om Danmarks elfor-
syning.

ELSAMS festdag.

12. april:
Konti-Skan-kablet afbrydes for 27.
gang, efter næsten tre år uden
kabelfejl.

16. april:
ELSAM får højeste karakter AAA
("Triple A") for kreditværdighed
efter en omhyggelig vurdering af et
amerikansk » rating "-firma.

Schweizisk omtale af ELSAMs
,Triple A".

7. maj:
Bestyrelsesmødei Arhus. Det op-
lyses, at kulleverancerne fra Polen er
gået næsten istå, og at USA istedet
er ved at placere sig som stØrste
kulleverandør til Danmark.

Århus Kutterminat iden nye
Østhavn.

12. maj:
l/S Århus Kulterminal er en realitet
med følgende interessenter: ELSAM
(55%), Aalborg Portland (17o/o), A/S
Dansk Shell (15%) og BP Olie Kom-
pagniet A/S (13%).
I nteressentskabet overtager al le
ELSAMs kontraktlige forpligtelser
vedrørende en kulterminal iArhus
Østhavn. Den nye havn tages i brug i

efteråret 1983.

Z.r.11 (rdL:ry rr sijr.i[:r ]!ii \, ::

E n stedvæ r ket m ed ku lterm i n al.

22
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For tiden 1 . januar til 31 . december 1981

(beløbene erangivet i.1000 kr.).

Note

1

2

4

Udgifter:
6 Henlæggelserog afskrlvninger . .. .. ,

2 hnportafel ,.

4 Brændselsindkøbm.v. ......

5 " Udgiftertil planlægning, pr:oiektering, drift,
vedligeholdelseaf,anlæg,m.v- ..,. :. .. .. . .

Udgifter lndtægter

267.603

74,A44

542.A76

2.264.434

21.215

5.853

3.175.225 3.175.225

1980

,.'25:§;04å

,,,.]§§-tl§

,1.1.:1;..1,.. ...:'

,.,';. .2.427,

.1.7.§§..§6?.

.,. r:'f ,§4[5'

41.?e,€7$.

'."..:§§:;$.!,/

.. r.:',6'§.394

..".15I.S?

l,i*.!

.,r.!i1a.;§4,9

2,1-7,2,978

lndtægter:

Eksportafel .,... .

Energiudveksling med ud,landet

a{regnetmed inte.ressenterne , . . . . .:. . . , . .r. . . . . . .

Brændsel leverettil
interessenterne m.fl.

Betalingerlorprojekteringsydelser . .:. . ...

Andre indtægter .':.. . . .

100,830

74,823

616.120

2.264.434

, 103.626

15.392

26
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Stotus

pr. 31. december 1981 (fortsat)

I nteressentskabskapitale n fremkommer således :

Saldo pr. 1 . januar 198l 60.466
15.392

75.858

Av erl ørt f ra driftsregnskab
I nteressentskabskapital pr. 3'1 . december 1 981

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

EUA 40.000.000 kurs g25,g7

US$ 80.932.135 kurs 732,85
Sfrc. 98.462.000 kurs 408,25

Nkr. 41.705.800kurs 1?6,25

Der foreligger diverse kontraktlige forpligtelser i {orbindelse med se}skabets virke, herunder om brændsels-
leverancercg om køb af to bulk-carriers.

§kærbæk. den 3. marts 1982 :

E. L. Jakobsen

Vi har revideret foranstående driftsregnskab og statu§, som er i overensstemmelse med interessentskabet§
reg.nskabsvæsen. :

Hegnskabet er op§jort j overeflsslemmelse:med lcvgivningens og vedtægternes'r.egnskabsbestemmelser,'
og vi har under revisionen modtaget de oplysninger, vi har anmodel,om til bekræflelse_ af'.legnskabets
rigtighed. l

Kolding, den 3. marts '1982

A/S Revisionskontoret i Kolding
A. Kjersgård Nielsen

ståtsåut. revisor

2B
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Noter
2. lmport og eksport af el
Nedenstående tabel viser fordelingen af energiudvekslingen med udlandet udtrykt i 1000 kr. løvrigt henvises til
beretningens omtale af elsystemet side B og tiltabel 2 side 21.

lm port
Nordwestdeutsche Kraftwerke

Regnskab

10.524
1 16.543
489.053

61 6.1 20

1 980

9.701
48.807
99.134

157.642

7.831
54.484
92.900

155.215

2.427

State ns Vatte nfal lsverk
Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen

Eksport
Nordwestdeutsche Kraftwerke 39.004

9.804
25.236

State ns Vatte nfal lsverk
Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen

74.044

542.076

3. Renter

Renter af lån 124.377
159

8.1 05
+ 21 .810

1 10.831

+ 36.008

74.823

Andre renteudgifter
Afskrivn i n g på låneom kostn i n ger og ku rsd ifferencer
Renteindtægter

Netto renteudgift udenfor kredsen af interessenter

N etto renteindtægt af mellemværender med i nteressenterne

4. Brændselsafdel ingen

lndkøb af brændsel i 1981 2.161 .910
50.656
37.522
14.346

2.264.434

Transitudgifter
Losseudgifter og driftsudgifter for brændselslagre m.v
Andet
: udgifter i alt

Er fordelt på;

Brændselsforbrug 1.587.220
Videresalg 22.568
Øgetlagerværdi i 1981 654.646

2.264.434

Desuden er mindre afregningsordninger vedrørende merudgifter ved kulfyring og havneudgifter omfattet af den
totale brændselsaf regn i ng overfor interessenterne.
Der henvises i øvrigt til omtale af brændsel side 12.

30
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Noter
7. lgangværende arbejder

B. Kurstab og låneomkostninger
Statusposten kan opdeles i låneomkostninger og realiserede kursændringer på 27.0 mio.kr., der afskrives over
fem års perioder i henhold tilgældende regler, og i ikke realiserede kursændringer på langfristede.lån på 169,6
mio. kr.

I henhold til gældende regler indgår kursændringer i afskrrvningsgrundlaget, når de er konstateret ved afdrag på
lånene.

9. Lån til interessenter
Mellemværender med interessenter kan opdeles i de obligatoriske låneforhold i henhold til finansieringsordnin-
gen for produktionsanlæg og i øvrige låneforhold. For den fØrste kategori er afuiklingstiden for lånene knyltet til
effekt-af reg n i ngsord n ingens levetidsafskrivn ing for anlæg på 30 år.

I nedenstående oversigt angiver et positivt tal lån til en interessent, og et negativt tal er lån fra en interessent.

Obligatoriske lån
(netto)

Øvrigelån Totalt

tr\/

MK
NE
NK
SV
SH
VK

64.083
35.193

251.420
+ 79.132
+'151 .950

353.818
+ 45.563

3.205

+ 52.072

+ 45.996
+ 92.258

8.474

67.288
35.193

199.348
+ 79.132
+197.946

261.560
+ 37.089

427.869 +178.647 249.222

Saldo
1 . jan. 19Bl

Tilgang Overført til
færdige anlæg

Saldo
31. dec. 1981

Lednings- og stationsanlæg
Kulskibe
Kulpramme
Ad m in istrationsbyg ning
l/S Århus Kulterminal (andel)
Andet

2.397
34.546

271

447

9.609
17.470
2.055
5.339
8.768
1.229

1 .93'1

t.o/l

10.075
52.016

2.055
5.339
9.039

4

37.661 3.603 78.528

JZ
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Noter
13. Hæftelsesforhold og fordeling af egenkapital
I henhold til overenskomstens punkt 13.3 hæfter interessenterne for ELSAMs forpligtelser udadtil solidarisk,
men indbyrdes i forhold til elsalget til eget område de sidste 10 år.

Den enkelte interessents andel i ELSAMs egenkapital beregnes ligeledes iforhold til de sidste 10 års elsalg til
eget område.

%-andel
Andel i

egenkapital

I opstillingen er angivet 10 års salg
til eget område, udtrykt i procent-andel,
og den enkelte interessents andel
i egenkapitalen pr. 3.1 . december 1981

TV

MK
NE
NK
SV
SH
VK

14,71

22,27
8,25
9,24

16,39
11,60
17,54

1 1 .159
16.894
6.258
7.009

12.433
8.800

13.305

100,00 75.858

Personale
Opgørelse pr.

31 .1 2.1 980
Opgørelse pr.

31 .1 2.'t 981

lngeniører og lign.
Andet tekn. eller adm. personale

117

147
121
t55

Sum 264 276

Servicepersonale
(kantine, rengøring, vedl.)
Midlertidigt ansatte
(vikarer, elever, praktikanter)

31

3

34

I

lalt 298 319

Opgørelserne er omregnet til antal fuldtidsbeskæftigede.

34
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Fælles driftsregnskab i mio,kr. for lg8l

lndtægter:
Energisatg

Effektsalg

Salg af fiernvarme
lalt

Udgifter:

'1981

3.018

1980

2.203

572

201

2.976

1.44CI

.541

100

235

550

205

3,071

=-§5

698

q01

4.417

||b

261

5/l

3q0

3.671

J4br

Brændsel og nettoimport a{ el *)

Drift, vedligeholdetse og adm. ")

l.BBB

Renter

Henlæggelser og afskrivninger, net

Henlæggelser og afskrivninger, produktiansanlæg .

Fjernvarmeudgifter*) . ..
lalt

Resultat

.) I forhold til tidligere år er beregningen af fjernvarmens andel af udgifterne til brændsel, drift,
vedllgeholdelse og administration ændret, så den nu er i overensstemmelse med vaerkernes regnskaber.

Optysninger til driftsregnskab:
Elsalg iGWh

Fjernvarmesatg iTJ

12.A41

'19.746

12.237

r9.fl83

4
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Fælles driftsregnskab for: elproduktion i ørell<Wh

lndtægter:

1 981

25,1

5,8

30,9

15,7

4,4

1,0

9'

4i7

?8,0

-æ

1980

18,0

-!;
??,7

11,7

4,4

0,8

1,9

1,5
2q,a

:-q,?

Energisalg

Effektsalg
lalt

Udgifter:
Brændsel og nettoimport af el

Drift, vedligeholdelse og adm.

Renter

Henlæggelser og afskrivninger, net

Henlæggelser og afskrivninger, produktionsanlæg .

lalt

Resultat

Oversigt over priser på kraftværksnlveau for. ELSAM-området

1

energipris
ørelkWh

2
effektpris
kr./MW

i alt (1+2) i

ørelkWh

pr. '1.1 .1980
pr. 1.7.1980
pr. 1.1.1981
pr. 1.7.198'1
pr.1.1.1982

16,1

19,8
22,4
27,O
27.6

227
232
273
273
3'10

20,6
24,4
27,9
32,5
33,8
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§ælb§lt§tåtu:§lillm1o;ki:',rl§i;..,§..1'rdBCem.be i r 1rg8 1

Ultimo 1981 Ultimo I980

Aktiver:
Brændselsbeholdn ing

Øv rige o msætn i n gsaKtiver

Anlægsaktiver . . .

Aktiver ialt

Passiver:
Ekstern gæld .

Henlæggelser og afskrivninger

Egenkaoital

Passiver ialt

t.3t/

1 .131

-10,405

t_a 
j!5

'..'§7.3

.',1,åOS
:,'1 

,;, 1'1"1r;,11,;1,' ;

6,,§35
,,8,6i1,i1'

1,4§3

&,003',

]1J§,
§ .,

t.t3z

6.817

| .45t)

Finansieringsanalyse for 1 981

Fremskaffelse af likviditet

Årsresultat

Henlæggelser og afskr.

Forøgelse af ekstern gæld

Fremskaffelse ialt

Forbrug af likviditet

lnvestering i brændselslager

Forøge lse at øv rige omsætn ingsaktiver

An lægsinvesteringer

Forbrug ialt

mio.kr.

346

OJZ

519

1.697

mio.kr.

o54

328

/ t5
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8
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Elprod u ktionens om kostn i ngsarter

Som det fremgår af figuren kan elpri-
sen deles op i de 4 omkostningsarter:

- Brændsel og nettoimport

- Drift, vedligeholdelse og
administration

- Renter

- Henlæggelser, afskrivninger og
forskydninger

Brændselsomkostningerne er vokset
ca.75ok f ra regnskab 1 980 til budget
1982, og ligeledes er renterne steget

kraftigt, hvorimod drift, vedligehold-
else og administration samt henlæg-
gelser og afskrivninger udgør en for-
holdsmæssig faldende del af elprisen.

Et kig ud i fremtiden viser, at elprisen i

gennemsnit vil vokse med inflationen,
idet de stigende brændselsudgifter
modsvares af et fald i henlæggelser
og afskrivninger (på grund af fald i

elforbrugets stigningstakt) og et fald i

renter (på grund af forudsatte bedre
selvf inansieringsmuligheder fra
1183)

Udviklingen i elproduktionens om kostn i ngsarter i øre / kW h

Regnskab
I 980

Regnskab
1 98l

Budget
1982

10

f Renter

ffi^


