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ELSAM 1985
Beretning og resnskah
T *'"'le"
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ELSAM - det jysk{ynske elsamarbejde
kraftværksselskaber

-

er et interessentskab, hvis interessenter er de syv jysk-fynske

l/S Fynsværket (Odense)
l/S Midtkraft (Arhus)
l/S Nordjyllands Elektricitetsforsyning (Vodskov)
l/S Nordkraft (Aalborg)
l/S Skærbækværket (Fredericia)
An/S Sønderjyllands Højspaendingsværk (Aabenraa)
l/S Vestkraft (Esbjerg)
Både ELSAM og dets moderselskaber er 100 pct. forbrugerejede - enten direkte gennem forbrugerejede
forsr/ningsselskaber eller indirekte gennem kommunale forsyningsselskaber.

lhenhold til ELSAMs vedtægter er interessentskabets formål »,, til gavn for interessenternes elforbrugere
at opnå, at den jyskJynske 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 drsponering 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, såvel

som hos de enkelte interessenter, finansieres alle produktionsanlæg gennem ELSAM. Afskrivninger og henlæggelser foretages i fællesskab i forhold til interessenternes størrelse, og der suppleres i fornødent omfang
me.d 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 direktører.

Med henblik på at sikre det bedst mulige samarbejde, ELSAM og interessenterne imellem, opfølges det
daglige arbejde i ELSAM af et antal faste udvalg, hvor interessenterne er repræsenteret, De vigtigste af
disse er: Direktørudvalget (DU), Teknikerudvalget (TU), Produkiions- og driftsudvalget (PDU), Netplanlægningsudvalget (NU) og Økonomiudvalget (ØU).

Anvendte forkortelser

FV
MK
NE
NK
SV
SH
EV
VK

NWK

NVE
RKE

Fynsvaerket

Midtkraft
Nordjyllands Elektricitetsforsyning
Nordkraft
Skærbækværket
Sønderjyllands Højspændingsværk
Enstedværket (tilhører SH)
Vestkraft
Nordwestdeutsche Kraftwerke/
Preussen Elektra Aktiengesellschaft
Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen
Randers Kommunale Elværker

Anvendte måleenheder
: 103 kW (Kilo Watt)
1 MW (Mega Watt)
(Mega
1 MWh
Watttime) : 103 kwh (Kilo Watttimer)
1 GWh (Giga Watttime) : 106 kwh
1 TWh (Tera Watttime) : 10e kwh
1 MJ (Megajoule) - 106 J (Joule)
1 GJ (Gigajoule) : 10e J
: 1012 J
1 TJ (Terajoule)
1 PJ (Petajoule)
- 1015 J)
1 Gcal (Gigacalorie) : 4,2 GJ
1 MWAr (Mega Volt Ampere Reaktiv eller Megavar)
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BESTYRELSEN
For l/S Fynsværket
Direktør P. Grønborg Christensen
(formand for ELSAM)
Fhv. borgmester Sv, Aa, Andersen
For l/S Midtkraft
Viceinspektør Karl Pedersen
(næstformand for ELSAM)
Plejehjemsportør Knud Precht
For l/S Nordjyllands Elektricitetsforsyning
lnspektør O, Niemann Olesen
Politiassistent K. A. Petersen
For l/S Nordkraft
Viceborgmester. Arne Bisgård
Overassistent Niels Åge Helenius
For l/S Skærbækværket
Borgmester Holger Sørensen
Gårdejer Ejner B. Schmidt
ForAn/S Sønderjyllands Højspændingsværk
Teglværksejer Reinhard Tychsen
Direktør H. Kronborg Nielsen

For l/S Vestkraft
Gårdejer Jacob Stensig
Fhv. borgmester Aage Hauskov

FORRETNINGSUDVALG
Dieklør P, Grønborg Christensen, formand
Viceinspektør Karl Pedersen, næstformand
Gårdejer Jacob Stensig

DIREKTØRUDVALG

J. O Top
B. H, Nielsen
B, K. Jensen

(FV)
(MK)
(NE)

P E. Nielsen

(NK)

J. Chr. Clausen
K. Fischer (formand i

J Poulsen

1985)

(SV)
(SH)
(VK)

DIREKTION
G.

Styrbro

J.

Henriksen

P.

Sachmann

(administrerende)
(drift, planlægning, net)
(brændsel)

STYRELSEN FOR
PROJEKTDIVISIONEN

J

O. Top

Fischer
P, E, Nielsen
G, Styrbro
K.

FV

(formand i 1985)

SH
NK
ELSAN/

G. Lund-Jensen ELSAM (direktør for
Projektdivisionen)

REVISION
Schøbel & Marholt, Kolding,
Statsautoriserede revisorer,
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EuluteJeq suespJrqseg

Luftkvaliteten måles ved Studstrupværket.

I kraftværkernes laboratorier kontrolleres bl.a. flyveaskens kvalitet.

brændselsforbrug kan således stort
set alene tjene investeringerne
hjem. Teknisk, fordi nye enheder
kan bevare den høje driftssikkerhed
i elsystemet og give kraftvarmebyerne mulighed for at udbygge og
forbedre fjernvarmeproduktionen.
Frem for at producere el og fjernvarme hver for sig giver den kombinerede produktion en højere udnyttelse af det indfyrede brændsel.
Miljømæssigt, fordi det er billigere
og mere effektivt at rense rØggasser på nye enheder end på eksisterende gamle enheder.
Svovludledningen fra danske kraftværker skal næsten halveres inden
1995. Nye højøkonomiske, kulfyrede
kraftværksenheder vil alle blive forsynet med afsvovlingsanlæg, men
herudover kan det blive nødvendigt
at sætte afsvovlingsanlæg på et an
tal eiablerede enheder. Bestyrelsen
har besluttet, at det første afsvovlingsanlæg etableres i 1988.

Det bliver milliardbeløb, der skal investeres i afsvovlingsanlæg på de
jysk{ynske kraftværker. Der findes
6

Der btev drejet op for naturgas På
Fynsværket i 1985.

flere teknologiske løsninger, men de
er alle nye og under hurtig udvikling. Hvilke anlægstyper, der skal
bygges i ELSAM-området, er endnu
ikke afgjort, men der vil formentlig
blive tale om forskellige typer for at
undgå problemer med evt. overproduktion af et bestemt restprodukt.
Bestyrelsen lægger vægt På, at anlæggene så vidt muligt kommer til
at fremstille restprodukter, som kan
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Ombygninger

r havarier og nye blokke

Havarier på andre anlæg, kombineret med kulombygninger på
de to store nordjyske kraftværksblokke, skabte en anstrengt
effektsituation flere gange i årets løb. Al disponibel effekt var
periodisk i drift samtidig med, at der også måtte købes effekt
i udlandet.
De jysk-fynske kraftværker rådede ved årets udgang over en
samlet effekt på 4197 MW. Af denne effekt var 574 MW under
ombygning til kulfyring. En oliefyret blok på 262 MW er placeret i langtidsreserve. Derudover forsvinder 200 MW i forbindelse med fjernvarmeproduktion på kraftvarmeværkerne. Til gengæld kan ELSAM midt på dagen trække ca.250 MW fra norske vandkraftværker.

I

Studstrupværkets blok 4 kom i
kommerciel drift pr. 1. april. Anlægget blev første gang koblet

på nettet den 3'1. januar. Den
nye blok er godkendt til en nettomaksimaleffekt på 380 MW (heraf
30 MW overbelastningsevne).

I

Fynsværkets blok 3 (269 MW)
blev i juli kvartal ombygget til også at kunne fyre med naturgas.
Prøvefyring og indregulering af
brændere gik først i gang den
10. oktober, fordi det trak ud
med nødvendige godkendelser
fra myndighederne.

I

I

I

menbrud, men anlæggets driftsudgifter vil ikke længere være indeholdt i ELSAMs regnskaber.
Anlægget blev startet 21 gange

i 1985 som led i rutineafprøvnin-

-

dog altid på tidspunkter,
hvor systemet havde behov for
effektstøtte. Anlægget producere
de i den forbindelse 442 MWh.
ger

I

Ombygningen af Nordkrafts blok
1 (269 MW) forløber planmæssigt.
Blokken ventes atter i drift sep-

Skærbækværkets blok 2 (269
MW) var ude af drift i perioden
12. marts - 2. juli efter kortslutning i generatoren. Den 21. oktober skete der en ny kortslutning
i generatoren - en følgeskade af
fejlen i marts. Reparationen ventes denne gang at vare ca. fire

tember 1986.

måneder.

Kulombygningen af Vendsysselværkets blok 2 (305 MW) blev
påbegyndt den 22. maj. Blokken
ventes atter i drift medio 1987.

I

Herningværket (89 MW) måtte
bruge 1t/, måned ekstra på efter
syn og reparationer som følge af

brud på dæmpetråd på Curtishjul. (Reguleringstrin i turbinen).

ELSAMs 25 MW gasturbine på

Vendsysselværket bliver den

januar

19BG

1.

overtaget af Nordjyl-

lands Elektricitetsforsyning.

Anlægget skal som hidtil fungere
som nødstartanlæg ved netsam-

Gamle produktionsanlæg fornyes såvidt muligt.

-

Her på Skærbækværket

Nyt ind
gammelt ud
I

ELSAMs bestyrelse har besluttet,
at næste kraftværksudbygning
skal finde sted på Fynsværket.
'Der
bliver tale om en 350 MW
kul-/oliefyret udtagsenhed. Den

,

vil kunne afgive maksimalt 500
MJ/s varme, hvorved den elektriske ydelse reduceres lll ca. 275
MW. Anlægget ventes i drift
i

1991.

I

10

Den gamle olrefyrede enhed T1
(38 MW) på Fynsværket tages i
1987 ud af mølposen. Enheden
skal i perioden frem til 1991 være
driftsklar, så den hurtigt kan startes op ved net- og/eller produktionsfejl på Fyn. Ved at gøre T1
driftsklar kan man udsætte etableringen af en ekstra 400 kV ledning til Fyn.
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Effektens fordeling
Den installerede effekt på 4197 MW var fordelt med

65% i

I

>

blokenheder

250 MW
100-250 MW

20"/" i 6 blokenheder
15% i 13 anlæg

< 100 MW

følge af en 60 kV samleskinnekortslutning i 60 kV Ensted. Forbrug på ca. 180 MW afbrudt i op
til 17 minutter.

lnteressenternes andel i effekten
Fynsværket
Midtkraft
Nordjyllands Elektricitetsforsyning
Nordkraft
Skærbækværket
Sønderjyllands Højspændingsværk
Vestkraft

585 MW
1314 MW
438 MW

all.-12.

oktober: Siorm bragte store saltmængder ind over Jylland.
Saltbelægninger på isolatorer gav
i de følgende dage anledning til
79 primærfejl. Spændingen blev
derfor sænket fra normalt niveau
på 165 kV til 130-140 kV. På den
måde blev der færre fejl, og det
lykkedes stort set at opretholde
normal forsyning. Kun '150 kV
stationerne i Frøstrup og Skansen blev udsat for kortvarige af-

379 MW
4OO MW

528 MW
528 MW

Fællesanlæg

25 MW

Den installerede effekt kan i øvrigt beskrives således
MW i kulfyrede blokke
MW i kulfyrede anlæg
MW under ombygning til kulfyring
MW i oliefyrede anlæg
35 MW i nødstartanlæg
38 MW i oliefyrede anlæg (udvidet langtidsreserve)

2733
555
574
262

> 100 MW
< 100 MW
> 100 MW
>

78% at effekten kan fyres med både kul og olie.
6% kan desuden fyres med naturgas.
På grund af den dårligere virkningsgrad og et større energiforbrug er
enhedernes effekt en til to pct. rnindre ved kulfyring end ved oliefyring.

ger af de to kraftværksblokke ved
Limfjorden ville Nordjylland være
en særlig kritisk situation i tilfælde
i

overføring tre døgn senere. Synkronkompensatoren var først klar ef-

ler 12 døgn.

af større netfejl. Men de udeblev
heldigvis.

Både i maj og august var det nødvendigt at reparere Konti-Skan kablet på strækningen mellem Læsø og
Sverige. I juni blev der udskiftet 6,5
km af kablet - også mellem Læsø

og Sverige.

Jævnstrømsstationen i Vester Has-

sing måtte iages ud af drift den 7.
november på grund af oversvømmelse fra Limfjorden. Der opstod
flere fejl i hjælpekraftsystemer, motorer, måletransformere m.v. 150 kV
vekselstrømsanlægget var i drift
igen om aftenen, mens jævnstrømsanlægget førsi var oppe på fuld
12

brydelser.

250 N/W

Samlet fejl
på syv minutter
Ved afbrydelser med virkning for
forbrugerne er den afbrudte belastning (MW) ab 60 kV multipliceret
med afbrydelsestiden et udtryk for
den ikke leverede energi (MWh), og
summen af ikke leverede MWh over
året er et mål for systemets forsyningssikkerhed. Denne sum er angivet i MWh og i promille af det samlede salg I yderste højre søjle er
ikke leveret energi omregnet til en
tænkt afbrydelse af ELSAMs maksimale belastning i et antal minutter.

220 kV forbindelsen til Flensborg

MWh

var kortvarigt ude af drift i to perioder. Det skyldtes en indre fejl i en

1

transformer.

1

I

1. januar, kl. 06.28: Udkobling af
150 kV station Herning som følge

985
984
1 983
1 982
1

981

362
526

3'11

112

1367

o/æ

min.

0,024

7
12
7

0,038

0,024
0,009
0,111

3
32

af en samleskinnekortslutning.
Herningværket udløstes. Forbrugere med en samlet belastning
på 45 MW var uden spænding i
knap 20 minutter.

12.

maj. Udkobling af begge 150/
60 kV transformere i Ensted,

tværtransformeren mellem Flensborg og NWK, Flensborg kraftværks produktionsmaskiner som

Til systemfejl, dvs. fejl på produktionsanlæg og 150 kV nettet, må
henføres de 89 MWh, mens 273
MWh hidrører fra fejl på 60 kV nettei.
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Planlægningsafdelingen 1985
I

I 1985 startede man udviklingen af et nyt EDB-program til simulering
af driften i komplekse kraftvarmesystemer. Programmet skal afløse
det program, som blev udviklet i slutningen af tresserne.

I

ELSAMs Teknikerudvalg (TU) har indledt en vurdering af behovet for

forsknings- og udviklingsarbejde indenfor kraftværkssektoren.

I

I samarbejde med Projektdivisionen afsluttedes erhvervsforskerprojek-

tet »Transienter i kraftværksanlæg«. Arbejdet med færdigudvikling af
EDB-programmer til formålet fortsætter indtil juni 1986. Projektet er

sætte nyt liv i de gamle enheder,
men tilbage er blevet 17 gamle enheder, som bør skrottes inden for
de næste ti år. De 17 enheder har
i alt en effekt på 683 MW - eller
ca. en sjettedel af den samlede installerede effekt.

gennemført af civilingeniør Per Lund.

I

Repræsentanter for elværkerne har forhandlet med de centrale myndigheders elprocedureudvalg med henblik på at forenkle myndighedsbehandlingen af nye lednings- og kraftværksanlæg. I forhandlingerne
har der vist sig mange nye interesser at tage hensyn til. I den forbindelse vil arbejdet med Udvidelsesplan 87 få særlig stor betydning,
idet beslutninger idenne plan vil kunne optages iNormaltillæg 1989.
Normaltillæggene udarbeides hvert fjerde år.

Fynsværket:
Enhed 1 - 38 MW (fra 1 953)
Enhed 2 - 38 MW (fra 1953)
Enhed 3 - 73 MW (fra 1961)
Århusværket:
Enhed I - 42 MW (fra 1954)
Enhed I - 70 MW (fra 1960)
Enhed 10 - 70 MW (fra 1965)
Nordkraft:

Nye muligheder i samarbeidet med nabolandene
Samarbejdet med Tyskland, Sverige og Norge har vist samkØringsforbindelsernes mange muligheder.
De første forbindelser kunne på forhånd begrundes med
åbenlyse gevinster for begge parter. lnvesteringer i nye udbygninger er mere usikre og kræver grundige analyser.
Et ad-hoc udvalg under Nordels
planlægningsudvalg har arbejdet på
udvikling af nye metoder, som gØr
det muligt at foretage en samlet
vurdering af behovet for nye produktions- og transmissionsanlæg i
tættere samkøring mellem de nordiske og de nordeuropæiske landes
kraftværker.

De foreløbige resultater viser, at der
indtil midt i halvfemserne sker en
forskydning af kraftbalancen. Der
bliver stadig mindre overskud af
vandkraft, og stadig større behov
for tørårsforsyninger til Norge og

leverancerne. Disse gevinster kan
dog kun opnåS, hvis der er iilstrækkelig kapacitet både på samkøringsforbindelser og på danske og
nordtyske kraftværker.
Beregningerne viser, at der kan
ventes en høj udnyttelse af både
Skagerrak- og Konti-Skan-forbindelserne, men en forholdsvis lav udnyttelse af en eventuel Store Bælt
forbindelse.

Sverige.

17 anlæg i
30 års-alderen

Forbindelserne til Norge og Sverige
kan ventes udnyttet lige meget i
begge retninger, men de får størst
økonomisk betydning under tørårs-

Flere og flere af de jysk{ynske
kraftværkers prod uktionsenheder
nærmer sig skrotningsalderen.
ELSAMs Teknikerudvalg har i et par
år vurderet mulighederne for at

14

Enhed
Enhed
Enhed
Enhed
Enhed
Enhed
Enhed

2 1

3
4
5
6
7

-

-

5 MW (fra 1949)
5 MW (fra 1949)
29 MW (fra 1950)
29 MW (fra 1954)
41 MW (fra 1958)
69 MW (fra 1962)
7 MW (fra 1954)

Skærbækværket:

Enhed 3

-

55 MW (fra 1955)

Sønderjyllands Højspændingsværk:
Enhed 6 - 57 MW (fra 1958)
Vestkraft:

Enhed 4 - 34 MW (fra
Enhed 5 - 57 MW (fra

1953)
1958)

164 km nye
ledninger på 400 kV
I løbet af de næste fire-fem år vil
der blive etableret yderligere 164
km højspændingsledninger, som
kan transportere strøm ved en
spænding på a00.000 Volt. Ledningerne ejes og drives af ELSAM. Det
drejer sig om strækningerne Ferslev-Smorup (1986), Vester HassingVendsysselværket (1 9BB), Kistruphede-ldumlund (1990) og Landerupgård-Fraugde (Fyn) (1990). I forbindelse med disse arbejder skal der
ved Vendsysselværket bygges en
400/150 kV station. På Kassø-stationen placeres der en 170 MVAr reak-

tor (1986) og på Tjele-stationen
bygges et 400 kV liniefelt (1988).
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Konti-Skan forbindelsen strækker sig meltem Vester Hassing ved Aalborg og Goteborg
176 km. Heraf er de BB km kabel på bunden af Kattegat.

Konti-Skan
fornyes
Konti-Skan forbindelsen mellem Jylland og Sverige skal fornyes og får
i den forbindelse mere end fordoblet sin kapacitei i en fem-seks års
periode. Fornyelsen er besluttet af
bestyrelserne i ELSAM og Vattenfall, men endnu foreligger der ikke
en godkendelse fra de danske myndigheder.
Konti-Skan, som passerer Læsø, var
blandt verdens første forbindelser
for højspændt jævnstrøm (HVDC),
16

da den blev taget i brug i 1965.
Den nye »Konti-Skan 2« ventes taget i brug i 1988. Den får en kapacitet på 300 N/W, men det overvejes i øjeblikket at Øge den til 360
MW. Den oprindelige »Konti-Skan l«
har en kapacitet på 270 MW. Det
gamle kabel er i årenes løb blevet
repareret flere gange, ligesom visse
dele af kablet er blevet udskiftet.
Man regner med, at den gamle forbindelse kan holdes i drift til 1995.
Konti-Skan vil således råde over en
overførelsesevne på over 550 MW
i nogle år Det er det svenske
statslige energiselskab Vattenfall og
ELSAM, som i fællesskab ejer og

-

en afstand på i alt

driver Konti-Skan. De to selskaber
klarer også i fællesskab projektering og anlæg af den nye forbindelse. Der ventes skrevet kontrakter
med leverandører og entreprenører
i løbet af foråret 1986. lfølge tidsplanen starter monteringen af jævnstrømsstationerne i slutningen af
1987, søkablet lægges ud i foråret
1988, og forbindelsen kommer i
kommerciel drift den 1. november
1

988.
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De to nye kulkraner på Skærbækværket havde travlt

i

1985,

Stabile kulpriser
Efterspørgslen etter xraftværkskul steg som ventet i 1985 med
ca. 15 pct. Der har imidlertid været tilstrækkeligt udbud af
kul fra Australien, USA og Sydafrika til, at priserne har kunnet
holdes stabile. På grund af det lave prisniveau er interessen
for at starte nye mineprojekter meget lille, og en fortsat stigning i kulforbruget kan derfor medføre et efterspørgselspres
i slutningen af firserne med deraf følgende prisstigninger.
Folketinget besluttede i december,
at regeringen skal fremsætte lovforslag, som bl.a. skal indeholde for-

ca. 20 pct. mere end året før. Stigningen skyldtes dels højere elforbrug, dels lavere elimport.

bud mod import af kul fra Sydafrika. Vedtages lovforslaget, vil
ELSAMs kulkøb i Sydafrika ophøre
i løbet af 2. halvår 1986, uanset at
nogle af kontrakterne først udløber
i 1989. ELSAM kan formentlig undgå erstatningskrav fra leverandørerne ved at erklære »force majeure«.
Der er mulighed for i stedet at købe
kul i Australien, USA og Canada,
men det er endnu usikkert, hvordan
ELSAM vil placere sine indkøb. En
samlet beskrivelse af mulighederne
findes i kulforsyningsudvalgets rapport »Danske kraftværkers kulimport
1990-2000 - konsekvenser ved oPhør af dansk kulimport fra Den Sydafrikanske Republik«.

5,6 mio. tons til
ELSAM
I 1985 blev der imporieret 5,6 mio.
tons kul til ELSAM-området. Det var
1B

De ekstra kulmængder blev fortrinsvis købt i Australien og USA.

Australien har i de seneste år øgel
sin produktions- og udskibningskapacitet i forventning om en stærk
stigning i det japanske kulforbrug.
Stigningen er imidlertid udeblevet.
Australierne har i stedet vist interesse for det vesteuropæiske marked, hvor de australske kul er blevet konkurrencedygtige på grund af
lave fragtrater og et fordelagtigt
kursforhold mellem den amerikanske og den australske dollar.
ELSAM modtog den første prØveladning kul fra Colombia i marts.
Kullene blev prøvefyret på Studstrupværket. Senere på året startede løbende leverancer fra den sYdamerikanske stat.
De jysk{ynske kraftværker skal ind-

til århundredskiftet modtage to

mio.

tons kul om året fra Colombia. Landet, der ventes at komme oP På en
årlig eksport af 15 mio. tons, bliver
den eneste større nye leverandør af
kraftværkskul i dette årti.
En langtidskontrakt om levering af
canadiske kul blev ophævet, da kullene ikke kunne leve op til kvalitets-

En stor del af kulladningerne passerede kulterminalen i Ensted.
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Massegodsskibene »ELSAM JYLLAND«, »Amstelwaal« og »ELSAM FYN« må ankre op i ugevis på Aabenraa Fjord,
mens fagbevægelsen aktionerede mod import af sydafrikansk kul.

Skibene ramt af
strejker, boykot og
grundstødning
ELSAMs

to massegodsskibe blev

udsat for flere forsinkelser

i 1985.

Først blev de generet af forårets
strejker, sidst af fagbevægelsens
blokade mod import fra Sydafrika,
»ELSAM JYLLAND« kom i den forbindelse til at vente i fem uger og
»ELSAM FYN« i fire uger for anker
på Aabenraa Fjord.

Endelig måtte »ELSAM FYN« i iuli/
august igennem et seks ugers
værftsophold efter grundstødning i
Store Bælt, heraf udgjorde to uger
den planlagte dokning. Skibet var
fuldt lastet (135.000 tons), da det
i klart og roligt vejr gik på grund
ud for Kalundborg.
Skaderne på skibet, bjærgning og
driftstab blev opgjort til ca. 20 mio.
kr.

Trods disse problemer nåede de to
søsterskibe at gennemføre i alt 11
rejser og transportere ca. 1,4 mio.
tons.
»ELSAM JYLLAND« var

i maj en tur
på Mississippi, og senere hentede
20

hun den første kullast på ELSAMkøl i Port Bolivar i Colombia.

nåede de alle at gennemføre Planmæssige dokninger.

Kulprammene »Willy«, »Thorvald«,

I Kalø Vig blev der etableret et radiofyrsystem (Trispondersystem) for

»Erik L«, »Poul« og »Svend Åge«

gennemførte 372 rejser og transporterede 2.85 mio. tons mellem kulterminaler og kraftværker. lnd imellem

at gøre det nemmere at manøvrere
prammene til og fra StudstruPværket.

Reghingen på naturgas
I det første år med naturgas fik de jysk{ynske elforbrugere en
ekstraregning på ca,,60 mio. kr. Hertil kommer miltionudgifter til ombygninger og driftstab.
Den leverede naturgas blev brugt på Fynsværket, som måtte ornbygges for 31 mio. kr. Blokken var af den grund ude af drift i nogle
rnåneder, og det gav et driftstab på 10 mio, kr, Forinden havde
ELSAM måttet forudbetale 24§ mia. kr. for ikke-afbrændt gas i 1984/

Selve naturgasregnskabet ser således udt

Minus piis for kut med tilsvarende brændværdi
Merpris fo, Eassen

.,.

-

43.1 mio. kr,

.............-....... -....... l§TzIiQ, il

Fra dette beløb trækkes 3.2 mio. kr., som fjernvarmeforbrugerne
Odense kunne spare i kulafgitt.

i
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Opgaver i 1985
I

Nye kraftværksblokke til
3.000 kr. pr. installeret kW

Ombygning til kraftvarme,
Skærbækværket

Studstrupværkets blok 4 kom i
kommerciel drift den 1. april 1985
- to måneder før tidsplanen. Enheden er stort set identisk med blok
3, som blev taget i brug i sommeren 1984. De to blokke råder i alt
over en nettoeffekt på 742 MW el
og 910 MJ/s varme.
Byggeriet har nøje fulgt den fastlagte plan, siden det blev sat i gang
i august 1979. Den endelige anlægspris afviger kun 0,1 pct. fra det
oprindelige budget.

Assistance ved projektering af fjernvarmesystemet på værkets grund.
Skal deltage i tilsyn, afprøvning og
idriftsættelse.

Til at klare den økonomiske styring
af byggeriet har Projektdivisionen
udviklet BSA-systemet - Budgetopfølgning og Sammenligning vedrørende Anlægsopgaver.

Prisen for de to blokke inklusive
havne og brændselsanlæg, men
eksklusiv fjernvarmeanlæg på værkets grund, er opgjort til 2.152 mio.
kr. eksklusiv byggerenter - svarende til ca. 3.000 kr. pr. installeret

kw.

Kulombygning, Nordkraft
blok 1 (269 MW)
Stillet projektleder til rådighed for
Nordkraft. Projektering af slagge- og
asketransportanlæg inklusive siloer.
Projektering af to kulsiloer inklusive
maskinanlæg. Kapacitet 2 x 50.000
tons. Assistance ved projektering af
kedelkontrolanlæ9.

Kulombygning,
Vendsysselværket blok 2
(305 MW)
Projektering af flyveaskesilo. Assistance ved løsning af miljøspørgsmå1.

Nødstartanlæ9,
Studstrupværket
Assistance ved projektering af maskin-, el- og bygningsanlæg til 12,5
MW gasturbine.
22

Afsvovlingsanlæ9,
Studstrupværket blok 3

idriftsætning samt udførelse af restlevetidsundersøgelser, planlaegning

og udførelse af garantiprøven.

Uppsala Kraftvårmeverk,
Sverige
Assistance vedrørende kabelan-'
lægsleverancer og kabelmontage
samt deltagelse i idriftsættelse.

og4

Suez ll, Egypten

Udført forprojekt for afsvovlingsanlæg til Studstrupværkets blok 3 og
4. Udarbejdet miljøansøgning for
værket og deponeringsplads ved
Glatved. Forestår for Midtkraft projektledelsen af hovedprojektet og
maskin- og elprojekteringen. Assistance ved kvalitetssikring.

Kontraktforhandlinger er ved årets
udgang påbegyndt med Egyptian
Electricity Authority om renovering
og udvidelse af Suez Power Station. Et arbejde, som vil strække
sig over tre år, og forventes påbegyndt i årets første halvdel,

Kraftvarmeblok 350 MW,
Fynsværket
Stiller projektkoordinator til rådighed
for Fynsværket. Assistance ved
projekteringen af maskin- og elanlæg samt i forbindelse med miljøundersøgelser og miljøansøgning. Assistance ved kvalitetssikring.

Naturgasombygning,
Fynsværket

I

Sines, Portugal
Assistance til Socarmar, et statsligt
stevedore-company, vedrørende
projektering af kulhåndteringsanlæg
på den nye eksporthavn Sines ved
Atlanterhavskysten.

EF-vindmølleprogram
Konsulentbistand til EF vedrørende
placering af vindmøller i diverse af
Fællesmarkedets medlemslande på-

begyndtes ved årsskiftet 1985/86.

Assistance ved kvalitetssikring.

Flere vindkraftprojekter

Restlevetidsvurdering

Projektdivisionen projekterer for

Assistance til Midtkraft ved restlevetidsvurdering af sektion lll og lV.
Deltager for TU i styring af en række restlevetidsprojekter.

Vestkraft en 2000 kW vindmølle ved

Miljøarbejdet
Deltager i ELSAMS miljøudvalg

I

Esbjerg. Samtidig udvikles et måleprogram til møllen for energiministeriet, For ministeriet fortsætter opfølgningen af driften af vindmøllerne

ved Nibe.
(MU)

og varetager sekretariatsfunktionen.
Deltog i udarbejdelsen af miljøministeriets rapport vedr. restprodukter.
Arbejder med udvikling af EDB-modeller til bl.a. beregning af ekstern
støj og tredimensional beregning af
grundvandsbevægelser.

Håsselbyverket, Sverige
Assistance til Stockholms Energiverk vedrørende projektering af kulmølleinstallationer med deltagelse i

For ministeriet er der samtidigt udført sikkerhedsundersøgelser for
vindmøller i almindelighed.
Endelig har Projektdivisionen gennemført forundersøgelser for indplacering af en 55 kW mølle i det eksisterende elsystem på Anholt.
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Økonomisk styring at store
anlægsopgaver
Udviklingen af det EDB-baserede
BSA-system (Budgetopfølgning og
Sammenligning vedrørende Anlægsopgaver) startede i 1979. Formålet
med systemet er præcist at kunne
styre store og ofte meget langvarige anlægsarbejder indenfor kraftværkssektoren.
Sådanne arbejder varer fem-syv år
og koster flere mia. kroner.
Efterhånden har BSA-systemet ud-

viklet sig til at kunne opfylde følgende hovedformål:
-

-

at sikre, at bygherren og de projektansvarlige til stadighed har
overblik over konsekvenserne af
de mange dispositioner, der forekommer i et stort anlægsprojekt.
at sikre, at bygherren og de projektansvarlige til stadighed har
a1ourtørIe informationer om, i hvilket omfang det reviderede budgel
holder sig indenfor rammerne af

det oprindeligt vedtagne startbudget. Denne sammenligning skal tage højde for eventuelt vedtagne

punkt. Herunder også at benytte
disse bearbejdede anlægsdata
som input til udarbejdelse af nye

tillægsbevillinger, prisstigninger,
kursændringer, tidsplanændringer
samt resterende ikke udførte aktiviteter. Ved byggeriets afslutning
skal der ske sammenligning mellem det oprindelige startbudget og
byggeregnskabet.

anlægsbudgetter.

at sammenligne budgetter/byggeregnskaber for forskellige anlæ9,
uafhængige af udførelsestids-

udviklingen indenfor EDB-teknologi-

en bevirker, at systemet omlægges.
Omlægningen medfører bl.a., at
man herefter kan opfylde behovet
for on-line faciliteter ved anvendel-

sen af BSA-systemei.

Landets største vindmølle
Danmarks hidtil største vindkraftanlæg projekteres af ELSAMs Projektdivision. Møllen placeres ved Tjæreborg sydøst for Esbjerg.
Projektdivisionen klarer alle faser i
projekteringen, bortset fra konstruktionen af vingerne. Ved årsskiftet
var hovedkomponenter som gear,

Projektdivisionen klarer næsten hele projekteringen af 2.000 kW vindmøllen

ved Esbjerg.

Systemet undergår fortsat en løbende udvikling og tilpasning til nye
ønsker. Dette forhold sammen med

generator og de bærende dele af
maskinkabinen sat i ordre.
Mølletårnet bliver 60 m højt, og møllen får en rotordiameter på 60 m.
Den nye 2000 kW mølle er konstruktionsmæssigt en videreudvikling af Nibe mølle B, hvor Projektdivisionen medvirkede ved projekt+
ring, indkøring og drift.
Mølle B blev taget i brug i 1980 og
havde ved årsskiftet været i drift i
10.369 timer og præsteret en samlet produktion på 2523 MWh. For
1985 alene er tallene 2674 timer og
en produktion på 696 MWh. En omfattende inspektion af møllen i september/oktober afslørede ingen alvorlige fejl. Møllen var til rådighed
for elproduktion i 87 pct. af tiden
i 1984, mens tallet faldt til 84 pct.

i 1985.
Nibe mølle A har i hele forsøgsperioden været udsat for mange problemer. Den var ude af drift det
meste af 1985: Møllen kom atter i
gang i december, dog kun i forbindelse med målinger. Ved årsskiftet
havde den opnået 5695 driftstimer
med en samlet produktion på 1233
MWh siden 1980.
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For tiden 1. januar til 31. december 1985
Resultatopgørelsen er opdelt på hovedaktiviteter, der hver for sig udgør en regnskabsmæssig helhed med selvstændig indtægts- og omkostningsforløb,
Over-/underdækning udlignes inden regnskabet afsluttes. Derfor er resultatopgørelsens samlede nettoresultat nul.

Note

1

984

Generel ELSAM virksomhed
Net, drift og planlægning
Administration ....
Andre indtægter og udgifter

62.805
34.029
789

52.070
34.265

Projektdivision

97.623
*2.901

86.910
14.745

lndbetalt af interessenterne

----

575

94722

101 .655

*94.722

*101.655

*100.215
275.614

*152.888

Finansiering
Renteindtægter ...
Renteudgifter . ...

294.791

Kurstab og låneomkostninger
Renter vedr. interessenter

257.564

14.838

*209.882

lndbetalt af interessenterne

*223.081

*138.192
18549
*18.549

223.:Cfi|

Brændsel
Køb af kul, olie og gas
Drift af kulskibe
Brændselshåndtering m.v.
Videresalg

Udlignet over brændselsafregningen

2.840.267
168.904
165.899

*9.517

724.663
184,534

79.545

*5.049

-T165 553 r9a3s93
*3.165.553 =1.983.693

El-udveksling med udlandet
lmport
Eksport

Afregnet med interessenterne

322.180

572.248

*83.226

189.496
50.300
239.796

*168.540 *119.462
153.640 452.786
t153'640 *452.786

Henlæggelser og afskrivninger
Anlæg
Kulskibe og pramme
Overtørl f ra brændselsaf regning
Overførl fra afstået net 1985

Udbetalt til interessenterne

50.300

*32.926
*50.300

*50.300

*6.774

-€0000

90.000

1B%%
*189.496

Omkostningerne til generel ELSAM virksomhed og til finansiering er indbetalt af interessenterne i forhold til salg til eget område i 1984.
Henlæggelser og afskrivninger er beregnet i henhold til Handelsministeriets bekendtgørelse nr. 108 af 23. marts 1977. Henlæggelser og afskrivninger indbetales for kulskibe og prammes vedkommende via brændselsafregningen; øvrige henlæggelser og
afskrivninger er afregnet med interessenterne i forhold til deres indbyrdes størrelse.
Brændsel og elkøb fra udlandet overtages af interessenterne i forhold til deres indbyr-

des størrelse.
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'Lt rd

lnteressenter

nteressentskabskapital
I henhold til interessentskabets overenskomst
I

hæfter interessenterne for
ELSAMs forpligtelser udadtil solidarisk, men indbyrdes i forhold til elsalget
til eget område de seneste ti år.

Den enkelte interessents andel i ELSAMs egenkapital beregnes ligeledes
i forhold til de seneste ti års elsalg til eget område.
I nedenstående opstilling er angivet de seneste ti års salg til eget område,
udtrykt i procent-andel, og den enkelte interessents andel i egenkapitalen

pr.31. december

1985.

70-anOel

Andel i interessentskabskapital

Nordkraft

l/S Fynsværket
l/S Midtkraft
r/s NEFO
l/S Nordkraft
l/S Skærbækværket
An/S Sønderjyllands Højspændingsværk
l/S Vestkraft
I

nteressentskabskapital

14,38
21,95

8,22
9,10

8.695
13.272

4.970

16,79
11,49
18,07

5.503
10.152
6.948
10.926

100,00

60.466

Enstedvær

.-/4:.2_

Studstrupværket
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Noter til balance
Note 3

-

Anlæg
Anlæg

Anlæg
01.01.85

Andel i Arhus Kulterminal
Luftledningsanlæg
Kabelanlæg

Stationsanlæg
Telekommunikation og måling
Kulskibe og -pramme
Div. anlæg
Grunde og bygninger

Tilgang

Afgang

9.835

60.075
7.775
3,600

31 .12.85

76.318

76.318
355.421
34.096
272.857

23.273

305.181

26.321
292.530

19.072

19.072

771.957
51.084

771.957
51.084
45.079

44.825

254

1.625.630

33.362

71.450

1.587.542

Tropisk idyl på Piratøen,

Note 4

- lgangværende

arbejder
lgangv.

Tilgang

arbejder
01.01.85

Lednings- og stationsanlæg

Gadehandler i landsby

.

Ovf. til

lgangv.

færdige

arbejder

anlæg

31 .12.85

Station Trige
Tjele-Kistruphede

22.898
11,604

*1.769

Ferslev-Smorup

16.309

24.472

Tjele-ldumlund

769

769

Landeru pgaard-Frau gde

1.105

1.105

Lillebæltskrydsning
Konti-Skan 2
NEV 400 kV incl. transf.
Tjele 400 kV felt

378
0
0

0

Andet
3 adm. pavilloner
INFO-center

Forundersøgelser
B0 Mvar reaktor NEV 84
170 Mvar reakt. KASSØ 85
Radiokædesystem
Port Bolivar.

0
0
7
3.601
0

375

23.273
9.835

40.7Bi

378
1.283

1.283
93

93
92

92

6.015
816

6.015
816

1562

5.163

*f

1.577

1.577

3.769

4.254

8.019

60,440

38.759

33,1 0B

66.091

Havnebyggeri.

Note 5

- lkke realiserede kurstab

Saldoen på kontoen er kursforskellen mellem optagelsestidspunkt og statustidspunkt for den resterende gæld.
Saldo pr. 1.1.1985 vedr. eksisterende
Bevægelser i1985

i1985
Saldo pr. 31.12.1985

Afgang

34

lån

650.579

...=107.463
.*314.974
228.142
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Fælles driftsregnskab
i mio.kr. for 1985
1

984

lndtægter
Effektsalg

Energisalg
Salg til fjernvarme

......... ".......:......

1

.016

2.941

932
2.466

581

451

4.538

3.849

2.724
676
39
550

1.965

Renter

291

114

Fjernvarmeudgifter

590

462

4.870

4.139

Nettoresultat

=332

=290

Debitorstigning, overført til egenkapital
Overført fra akkumuleret overdækning

*104

77

436

213

Udgifter
Brændsel og udveksling .. .
Drift, vedligeholdelse og administration
Henlæggelser og afskrivninger, egenfin.anlæg
Henlæggelser og afskrivninger, fællesfin.anlæg

716
325
557

Resultat

0

Nogle hovedtal
Elsalg i GWh
Fjernvarmesalg i TJ
Kulfyringsgrad i %
Gasfyringsgrad i %

Nettoimport i GWh

14.546
28.792
94

13.579
23.905
98

2
1

.181

4.139

Det fælles driftsregnskab er et sammendrag af ELSAMS og de syv jyskfynske kraftværkers regnskaber for 1985, hvoraf en del endnu ikke er revideret.

Regnskaberne omfatter udelukkende »kraftværksprisen«; for at få den elpris
forbrugerne skal betale, må der hertil lægges distributionsomkostninger, elaf-

gift og moms.

Meterhøje kaktusser præger ørkenlandskabet omkring udskibningshavnen

Port Bolivar.
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Fælles driftsregnskab
for elproduktion i ørelkWh for 1985
1

984

lndtægter
Fra Piratøen

Effektsalg

7,0

6,9

Energisalg
I alt

20,2
27,2

18,1

Brændsel og udveksling . ..
Drift, vedligeholdelse og administration
Henlæggelser og afskrivninger, egenfin.anlæg
Henlæggelser og afskrivninger, fællesfin.anlæg

18,7

14,5

4,6
0,3
3,8

5,3
2,4

Renter
I alt

2,0
2q /.

27,1

Nettoresultat

=22

t2,1

Debitorstigning, overført til egenkapital
Overført fra akkumuleret overdækning

-o7

0,6

2,9
0,0

0,0

25,0

Udgifter

Minebyer har sin egen flyveplads.

Resultat

Elprisen var

i gennemsnil 27,2 ørelkWh i

4,1

0,8

1,5

1985, hvilket sammenlignet med

1984 er en stigning på 2,2 ørelkVtlh.

De samlede udgifter ved levering af en kWh i 1985 beløb sig lil 29,4 øre,
hvilket betød en stigning iforhold til 1984. Udgifterne fordeler sig med 63%
på brændsel, 16% til drift, vedligeholdelse og administration, T% til renter
og finansieringsomkostninger og 14"/o, der henlægges og afskrives til fornyelse og udbygning af produktions- og fordelingsanlæg.

Siesta ved minen

Oversigt over gennemsnitlige priser på kraftværksniveau for ELSAM-området.
Fra Kartagena.
Z

Effektpris
kr./kW

I alt (1+2)
ørelkWh

22,4
27,0
27,7
27,4
24,2

273
273
310

27,9

18,1

341

25,0

20,2
21,3

342

27,2
27,9

ørelkWh
.-30.06.1981
1.7.-31.12.1981
1 ,1

'r.1.-31 .12.1982

.-30.06.1983
1 .7.-31 , 1 2.1 983
"r.1.-31 .12.1984
1.1.-31.12.1985
Pr. 1. jan. 1986
1 .1

40

3

1

Energipris

32,5
34,1

351

34,7

350

31,4

333
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Fælles statusoversigt
i mio.kr. pr. 31. december 1 985
Ultimo
'1984

Aktiver
Anlægsaktiver
Brændselsbeholdning
Øv rige omsætningsaktiver

12.564
2.041
1.234
15.839

Aktiverialt..

12.061

1.783
1.777

15.621

Passiver
Egenkapital

Finansieringsanalyse

.513

1.388

10.219
272
3.835

9.614
708

1

Henlæggelser og afskrivninger
Akkumuleret overdækning
Ekstern gæld
Passiver i alt

15 Bæ

for 1985

Fremskaffelse

af likviditet
Egenfinansiering

Formindskelse af øvrige
omsætningsaktiver
Forøgelse af ekstern gæld

mio.kr.
984
543
37

Forbrug af likviditet
mio.kr.

Anlægsinvesteringer
Forøgelse af

974

brændselslager 258

Driftsunderskud

1 564

Anlæqsinvesterinqer
i 1985

3.911
15 621

332
1.564

mio.kr.

Studstrup blok 3 og 4

165

Kulombygning, NE
Kulombygning, NK

199

Brændselsanlæg
Net og øvrige anlæg

43
423

144

974

Brændselsbeholdningen i 1985 er steget med 258 mio.kr. eller med ca.157"
i forhold til 1984.
Der har været et driftsunderskud på 332 mio.kr. og der har været anlægsinvesteringer på i alt 974 mio.kr. Disse bevægelser er blevet finansieret via
egenfinansiering (fortrinsvis henlæggelser og afskrivninger),.en formindskelse af øvrige omsætningsaktiver med 543 mio.kr. og en forøgelse af ekstern
gæld med 37 mio.kr.
10.000 mand har været med til at anlægge mine og havn. Under normal
drift er der beskæftigelse til ca. 3500.
42
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