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Samarbejdet ELSAM
Fynsværket Midtkraft

Direktørudvalg
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Økonomi-
udvalg

Afregnings-
udvalg

Tekniker-
udvalg

Admini-
stration

og
økonomi

Planlæg-
ning, drift,
netanlæg

Nordkraft

Bestyrelse
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Direktion

Brændsel,
edb

Firmaet l/S ELSAM

Skærbæk Sonder.ly ands
veerket lolspændingsveerk Vestkraft

Netudvalg Kraftværkstekf isk
udvaig
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ELSAMPROJEKT A/S

Elsamarbeidet mellem
sW selvstændige værker
ELSAM - Det jysk-fynske elsamarbejde - er et samarbejdsorgan for de syu landsdelsvær
ker, som leverer 99 pct. af den elektricitet og 94 pct. af den kraftvarme, der forbruges i
DanmarkvestforStoreBælt. Antalletaf indbyggere iområdetvarden 1. januar 1987 2.8
mio. eller 55 pct. af Danmarks befolkning.

ELSAM l/S har følgende interessenter:
l/S Fynsværket, Odense, t/S Midtkraft, Århus, l/S Nordjyttands Elektricitetsforsyning,
[/odskov), l/S Nordkraft, Aalborg, l/S Skærbækværket, Fredericia, An/S Sønderjyllands
Højspændingsværk, Aabenraa, og l/S Vestkraft, Esbjerg.

ELSAM ledes af en bestyrelse, som består af formand og næstformand fra de syr interes-
senter - i alt 1 4 medlemmer. lnteressenternes og ELSAMs direktører deltager som bisid-
dere i bestyrelsens møder.

De syv jysk-fynske kraftværksselskaber ejes regionsvis af de lokale elforsyningsselska-
ber, der enten er kommunale eller direkte forbrugerejede. Kraftværkernes kompetente
forsamlinger (epræsentantskaber eller lignende) er sammensat af falkevalgte repræsen-
tanter for forsyningsselskaberne. Det er de syu kraftværkers kompetente forsamlinger,
som er øverste besluttende forsamlinger i væsentlige ELSAM-spørgsmå\.

Det snævre samarbejde melbm de syv kraftværksselskabter tilrettelægges og besluttes
gennem en række permanente udvalg. Direldørudvalget (DU) står ispidsen for dette
arbejde, som udføres iTeknikerudvalget (TU) med underudvalgene for produktion og drift
(PDU), kraftværksteknisk u,Tvalg (KTU), netplanlægning (NU) m.fl., samt Økonomiudval-
get (ØU) og Afregningsudvalget (AU). ELSAM er sekretariat for dette omfattende udvalgs-
arbejde.

2

ELSAMS
særlige opgaver

! Koordinering af den daglige
drift på værkerne, såedes åt
det samlede produktionsap-
parat udnyttes teknisk og
økonomisk bedst muligt.

n Anlæg, drift og overvågning af
det overordnede høispænl
dingsnet, og i den forbindelse,
også udveksling af elektricitet
med vore nabolande: Sverige.
Norge og Vesttyskland.

n Koordinering og planlægning
af udbygningen af produk-
tionskapaciteten.

! Finansiering af alle anlægs-
arbejder hos kraftværks-
selskaberne. Henlæggelser
og afskrivninger foretages i

fællesskab i forhold til interes-
senternes størrelser.

n lndkøb af brændsetrtil kraft-, 'l
værkerne.
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I ELSAMS planlægning arbej-

des der ud fra følgendeforudsæt-
ninger:
1. Alle gamle produktionsanlæg
under 100 MW skrottes,
2. Alle gamle anlæg mellem 100
og 150 MW vurderes nøje med
henblik på levetidsforlængelse.
De fleste ventes dog skrottet.
3. Alle anlæg over 250 MW leve-
tidsforlænges og udstyres med, rou 

-ai

.,=Æ

En stor del af kraftværksblokkene er over
deres bedste alder - og driftstiden øges
med ca. 5000-6000 timer om året.
Til sammenligning kan nævnes, at en
personvogn efter 200. 000 kilometers
kørsel harværet igang ica. 4000 timer.

4

offentligheden. På den anden side
giver de Iangtrækkende udvidelses-
planer myndighederne bedre mulig-
heder for at indpasse de store energi-
anlæg i regionplanlægningen. Udvi-
delsesplanerne bliver revideret hvert
fjerde år, mens der foretages mindre
tilpasninger hvert år ud fra den aKu-
elle udvikling.
ELSAMs Udvidelsesplan beskriver et
behov for at bygge mindst 2500 MW
ny el-effekt inden år 2000. Derforud-
sættes samtidig renovering af alle
eksisterende større anlæg. Det vil

formentlig ofte være teknisk og øko-
nomisk mest fordelagtigt at bygge
nyt for at opfylde de stigende miljø-
krav, der kan ventes. Planen inklude-
rer vindmølleparker på 55 MW, som
bygges efter aftale med Energimini-
steriet samt 300 MW el placeret i

små, decentrale kraftvarmeværker,
som anvender indenlandsk brænd-
sel. De små værker er en del af det
elpolitiske forlig mellem regeringen
og Socialdemokratiet.
I ELSAM-området bygges både møl-
leparker og små kraftvarmeværker af
de enkelte interessenter. Projekterne
vurderes, sammenlignes og koordi-
neres af udvalg under ELSAMs Tek-
nikerudvalg.
Der blev sat gang i syv mølleparkpro-
jekter i efteråret 1986, men lodsejer-

protester og langvarrg myndigheds-
behandling har virket stærkt forsin-
kende. Den første park kom først i

drift i december 1987. Først i løbet af
foråret '1988 vil der blive rejst flere
parker, og den sidste vil ikke vaere på
plads, før der tages fat på næste
etape af molleparkaftalen. Det har i

hele sagsbehandlingen virket skuf-
fende at offentlige myndigheder ofte
har været mest bremsende oveffor
mølleparkbyggeriet.

Frederikshavn
kom først
Første de af det decentrale kraftvar-
meprogram omfatter inden for
ELSAM-området en snes anlæg på
tilsammen knap 100 MW.Det første
anlæg Frederikshavn Kraftvarme-
værk blev taget i brug i oktober
1987. I 19BB bliver der yderligere et
par anlæg færdige, og først i 1989 vil

der komme egentlig gang i de mange
små værker. Det har vist sig tidkræ-
vende at få de nødvendige aftaler om
salg af varme fra værkerne i hus. Det
må desuden ventes, at en del anlæg
vilgive anledning til langvarig miljø-
behandling.

Der arbejdes i grupper, når elevopgaverne løses på Danmarks Elmuseum.

Akkumulerede driftstimer
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*'' 15o.ooo roN svovLDtoxtD
'' De danske kraftværker ud-
sendte i 1987 tilsammen 150.000
ton svovldioxid - hvilket var
17.000 ton mindre end i 1986.
Heraf kom de 90.000 ton fra de
jysk-fynske kraftværker. Når tal-
lene korrigeres for el - i m porUeks-
port er udslippet beregnet til
163.000 ton svovldioxid. Udslip-
pet er opgjort på grundlag af
brændsl ets svovl i nd h old, den
brugte mængde brændsel og
indbinding af svovl iflyveasken
samt konstaterede målinger fo-
retaget i de enkelte kraftværkers
skorstene. Æ

Lidt telefonsjov giver viden om elektricitetens grundbegreber,

være i de kommende år. Den for-
holdsmæssige afstand til olie- og
gaspriser synes stabil. Vi er dog
opmærksomme på forlydender om,
at store norske og russiske naturgas-
mængder om få år kan tænkes leve-
ret til lavere priser.
I en sådan situation kan det komme
på tate at bruge naturgas til en del af
elproduktionen. I den forbindelse
foretages der iøjeblikket inden for
ELSAM en teknislTøkonomisk vurde-
ring af at bygge store, gasfyrede
anlæg iform af såkaldte kombianlæg
(gasturbine + dampkedel). Det er
dog betænkeligt, at sådanne anlæg
er helt afhængige af en brændselsty-
pe, som kommer fra 6n og samme
leverandør,
En sådan afhængighed er i strid med
ELSAMs flerstrengede forsynings-
politik, som går ud på, at alle produk-
tionsanlæg skal kunne bruge forskel-
lige slags kul og olie og være forbe-
redt til naturgas. Derfor omfatter de
tekniske undersøgelser omkring
naturgasanlæg også evt. bygning af
kulforgasningsanlæg ved disse en-
kelte værker.

4oo kv på
plads
Med ELSAMs Netudvidelsesplan 87
har bestyrelsen truffet endelig beslut-
ning om at udbygge, færdiggøre og
omlaegge størstedelen af det over-
ordnede hø1spændingsnet til 400
kilovolt. 400 kilovolt nettet dukkede
op i den langsigtede pianlægning
allerede itresserne, men den lavere
elforbrugsstigning i halv,fjerdserne,
kombineret med forholdsvis stor
reservekapacitet på de enkelte vær-
ker, har betydet, at anlæggene er
blevet udskudt. 400 kilovolt nettet er
i øvrigt en forudsætning for, at de
lysk-fynske kraftværker i hølere grad
kan hjælpe hinanden ved havarier. I

mange tilfælde tillader det eksiste-
rende net kun, at hjælpen hentes fra
nærmeste nabo. Og det har været
tilstrækkeligt ien periode med rrmelig

Svovldioxid fra danske
kraftværker

Kvote

I 987
r 986

Faktisk
200,000 udsendt

195.000

ELSAM
107,000

ELSAM
1 10.000
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Forskning
inden for
ELSAM
Bygning af vindmølleparker, decen-
trale kraftvarmeværker og miljø-
anlæg, har i de senere år gjort det
naturligt for ELSAM at gå målbevidst
ind i forsknings- og udviklingsarbej-
det, Kraftværkerne har altid været
engageret iden tekniske udvik-
ling,men det er hovedsageligt sket
ved - sammen med leverandørerne
- at bygge videre på udenlandske
erfaringer, Men til de nye tiltag er der
ikke mange udenlandske erfaringer
at høste af. Det er derfor nødvendigt
for kraftværkerne selv at forske og
udvikle samt at være med til at bygge
og drive pilot- og demonstrations-
anlæ9.
Anlæggene bygges naturligvis itæt
samarbejde med udvalgte industri-
virksomheder. Og der er snæver
kontakt til danske forskningsinstitu-
tioner. Men det er nødvendigt, at der
også findes kvalificeret viden hos
ELSAM for at sikre en faglig medvir-
ken i projektet. DerJor må vore tekni-
ske s;tabe efterhånden udvikles
og udbygges til at rumme kompeten-
cer, som tidligere stort set var forbe-
holdt konsulenter og leverandører.
ELSAM læggersædig vægt påforsk-
nings- og udviklingsarbejdet omkring
miljøforhold, herunder relevant an-
vendelse af de restprodukter, som
opstår ved elproduktionen.

At bygge og
købe dansk
ELSAM opfordrede for et par år siden
dansk industri til at gå ind i et sam-
arbejde om de mange store opgaver,
som ligger inden for elsektoren, og
siden er der opnået mange positive
kontakter. I løbet af 1987 har der
været møder med repræsentanter
fra lndustrirådet, fagbevægelsen,
politiske partier m.fl. Vimener, at
disse kontakter er vigtige, og ser
dem gerne udbygget ifremtiden.

Men selv om de jysk-fynske kraft-
værker lægger vægt på at anvende
danske leverandører, kan dansk in-
dustri ikke betragte de kommende
opgaversom en sovepude. Dansk
industri må kunne konkurrere med
udenlandske tilbud påteknik, kvalitet
og pris.
Det er ELSAMs opfattelse, at løsnin-
gen af de mange energi- og miljøop-
gaver vil kunne give dansk industri ny
"know-how", som vil betyde tekno-
logiske løft, øgeI beskæftigelse og
øget eksporl. Vi er parate til at deltage
i udviklingsprojekter, som kan gavne
dansk industri og beskæftigelse.
Men der er intet perspektiv i at holde
ikke-konkurrencedygiige firmaer
kunstigt i live med "overpriser", blot
fordi de er danske. Dette ville i øvrigt
heller ikke være i overensstemmelse
med de gældende regler for prisfast-
sættelse.

Kolde dage i
januar
Hele Skandinavien satte ny belast-
ningsrekord under den meget
hårde frostperiode ijanuar 1987.
Maksimum blev nået mandag den
1 2. lanuar, I Jylland-Fyn var forbru-
get højest sidst på eftermiddagen
med 3420 MW, hvorlil kom 320
MW til fremstilling af fjernvarme.
Altså et samlet effeKbehov på ca,
3750 MW
Det jysk-fynske elsystem er ikke -
og skal ikke være forberedt til at
klare sådanne helt ekstreme situa-
tioner problemfrit. Den pågæl-
dende mandag rådede de jysk-fyn-
ske kraftværker - på grund af om-
bygninger og havarier - kun over
ca. 3200 MW af systemets sam-
lede instal lerede effetd på ca. 42OO

MW. Det lykkedes dog nok engang
at dække hele belastningen - men
kun ved hjælp fra nabolandene.
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Regnskabspraksis

.Hgvgdf.rincipper" i . ,

Det faelles regnskab er et sammen-
drag af ELSAI\/s og d-e syy jysk-fyh-
ske kraftværkers regnskaber. , :' '

Regnskabet er et,sarnleJ.r:egnskab
for el- og varimepl:oduktion,,' idet'. l

varmens lndtægter,og ornkostnn-
ger dog vises særskilt.
Arsregnskaberne aflægges efter
"l*ov om elforsllning'r'p,r:' 54.at 25 .'
februar 1976 samt efter Handels-
ministeriets bekendtgørelse nr,
625af 15, december l977,om , '

' Begnskabsføring og budgettering
forelfor'gyninEs\rirksomhederil.,,
Indtægter og udgifter er periodise-
rede. så de følger regnskabsåret.

Brændsel:og
udveksling
År:ets forbrug,af brændsel lndreg-
nes tit gennemsnitsprisen for det
brændsel, der,er tilfør1 i regnskabs-,
året. Hvis tilførslerne af brændsel
er mindre,end årets br:ændselsfor-
brug, ;x6*Ues forskeltren, til lage-
rets gennemsnitsværdi.
I brændselsomkostningeme rndgår:
omkostningerneved drift af El-:,, ,

SAIi/s kutskibe. Svind I brændsels-
lagre indregnes iforbruget. når det
konsJateres ved en lageropgørelse.

Afskrivninger og
henlæggelser

i

Afskrvningej'og,henlæggelser ., 
:

indregnes i henhold til Handelsmi-
nisteriets bekendtgørelse,nr, lOts,:
af 23. marls 1977.
Henlæggelserpå,nyanlæg kan,.
påbegyndes 5 år.Iør id'riftsættelse
med indtil 2O pct.:af,den budgette.
rede anlægssum. Henlæggelser
kan max, udgøre,75,pct.,afan-,, '

lægssumrnen, Forskellen, mel[em,
anlægssum og foretagne.hentæg-.
geiser afskrjves]lneært over 15 år,.

Henlæggelser og afskrivninger er
opdelt på :egenf!nansierede anlæg ,

og fællesfinansieredeaniæg.,

Fælles driftsregnskab
for elproduktion i øre/kWh for 1987

lndtægter
Effektsalg
Energisalg

Udgifter
Brændsel og udveksling . . . .

Drift, vedligeholdelse og administration
Afskrivninger og henlæggelser, egenfin. anlæg . .

Afskrivninger og henlæggelser, fællesfin. anlæg
Finansieringsom kostninger

Nettoresultat

Debitorstigning, overløft til egenkapital . .

Ovedørt fra akkumuleret overdækning . .

Resultat

Elprisen var i gennemsnit
22,6 øre/kWh i 1 987, hvilket sam-
menlignet med 1986 er et fald på
4,1øre/kWh.

De samlede udgifterved levering af
en kWh i 1987 beløb sig til 25,0
øre, hvilket var en stigning på 0,3
øre/kWh i forhold til 1986. Udgif-
terne fordeler sig med 41 pct. på
brændsel, 25 pct, til drift, vedlige-
holdelse og administration, 4 pct.
til renter og finansieringsomkost-
ninger og 30 pct., der afskrives og
henlægges til fornyelse og udbyg-
ning af produktions- og fordelings-
anlæ9.

Statisk elektricitet virker hårrejsende.

Oversigt over gennemsnitlige priser på kraftværksniveau for ELSAM-området.
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1987: Elvarme i januar og juli, ingen mark-
vanding - ln?sser af korntørring
1987 blev præget af klimatiske for-
hold, som må betegnes som ret
usædvanlige. Og det kom tilat præge
elforbruget. Januar var i hele Nord-
europa præget af kulde og blæst.
ELSAM-området konstaterede den
hidtil største kvartersbelastning :

(næsten 3400 MW - en stigning på
9,6 pct.). Den våde og kolde sommer
sparede landbruget - og dermed
samfundet - for elforbrug til mark-
vanding. Til gengæld var der øget
behov for elvarme i sommermå-
nederne. Og da den våde høst ende-
lig kom i hus, blev der brugt fire-fem
gange så meget energi til korntørring
som normalt. Merforbruget svarede
tilca. 1 pct. af hele ELSAM-områdets
elforbrug iet år.

Både i industrien og ide private hus-
holdninger steg elforbruget i '1987. 

I

ELSAM-området blev interessenter-
nes salg til eget område 3,9 pct.
større end i 1986. Elimport fra Norge
og Sverige dækkede 10,8 pct. af det
samlede forbrug. Året startede ellers
med moderat nettoimport, men da
sommermånederne også gav meget
regn i det øvrige Skandinavien, og da
flere produktionsanlæg havarerede i

ELSAM-området, øgedes netto-
importen. For hele året blev den sam-
lede import 1742GWh.
lmporten gjorde det således muligt
at begrænse anvendelsen af Stud-
strupværkets rent oliefyrede blok 2 til
kuldeperioden i januar/februar.

Uden udlandsforbindelser ville dele
af Jylland-Fyn have været ramt af
strømafbrydelser i januar, april, maj,
oktober, november og december.
Flere dage i alle de nævnte måneder
var de jysk-fynske kraftværker ikke i

stand tilalene at klare belastningen.
Det s§ldtes dels havader, dels lang-
varige reparationsarbejder. Det er
derfor forståeligt, at man i det nordi-
ske elsamarbejde (NORDEL) finder
det betænkeligt, at ELSAM-området
så ofte er afhængig af import fra ud-
landet. Dette problem vil i øvrigt blive
stadig mere mærkbart, indtilnye
blokanlæg tages i brug i begyndelsen
af halvfemserne. Den samlede impod
fra nabolandene (1 ,7 TWh) svarer til
et mindre forbrug af en halv mio. ton
kul og 50.000 ton olie, lmporten
betød derJor en mindre forurening på
ca. 7.500 ton svovldioxid.

Tordenvejrets adfærd demonstreres ved hjælp af modeller,

12
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Udveksling i 1987

Gwh 1359,0

i 60,8 Norge sver ge

Vest-
tysk and

Gwh
Eksporl

Nye anlæg
i drift

ilt!tr.
Vendsysselværkets blok 2
(305 MW kom idrift ijuni
1987 efter to års ombygning
til kulfyring.

Skærbækværkets blok 2 (269
M\A/) kom atter på nettet i

slutningen af juli 1987 efter 13
måneders udetid på grund af
montering af ny brintkølet
generator efter havari.

iltlL
Natu rgasfyret kraft varmeværk
i Frederikshavn (ca. 17 MWel)
kom i drift i oktober 1987.

,t ,t ,l

rl-t I
Vindmøllepark i Velling Mærsk
(i alt 3,46 M\$ blev taget i

brug december 1 987.

Esbjerg Møllen (2 MW)iprøve-
drift februar 1988.

14

iltJL
PreussenElektra har i de se-
nere år ikke udnyttet sin halv-
del af Enstedværket blok 3's
produktion fuldt ud. Der er
derfor i 1987 indgået en aftale,
som sikrer, at ELSAM har
større rådighed over anlægget
i de tilfælde, hvor den tyske
produktionsandel ikke udnyt-
tes. I 1987 aftog Preus-
senElektra kun 30 pct. af
enhedens produktion.

Effektens
fordeling
Den samlede installerede
effekt er fordelt med:

4160MW+47 MWinødstaft-
anlæ9.

65pct.i9blokenheder
> 250 MW

20pct.i6blokenheder
mellem 100-250 MW

14 pct. i 10 anlæg
< 100 MW

1 pct. på 4 nødstartanlæg
< 25MW

lndtil 1992 kan ELSAM des-
uden regne med at få stillet
259 MWtilrådighed fra Norge
i seks timer hver dag.
Herovedor beslaglægger
fjernvarme op til360 MW af
kraftveerkernes el-
produ ktionskapacitet.
92 pct. af den installerede
effet( kan fyre både med kul
og olie. 6 pct. kan desuden
fyre med naturgas.
Ved kulfyring er enhedernes
effekt 6n tilto procent mindre
end ved oliefyring.

Turbinesalen på Tangeværket rummer tre turbiner på tilsammen

ca. tre MW.

lnteressenternes
andel i effekten
Fynsværket 575 MW
(+ nødstarlanlæg) 10 MW
Midtkraft 1314 MW
(+ nødstadanlæg) 12 MW
NEFO 438 MW
(+ nødstartanlæg) 25 MW
Nordkraft 379 MW
Skærbækværket 398 MW
Sønderjyllands
Højspændingsværk 528 MW
Vestkraft 528 MW

Fiernvarme
lægger beslag
på eleffekt
Kraftvarmeværker f remstiller
fjernvarme ved at bruge en
del af den damp, der ellers
kunne være brugt iturbine til
elproduktion. ltakt med at
fjernvarmesystemerne er
blevet udbygget i de store
kraftvarmebyer, har det dedor
været nødvendigt at revurde-
re, hvor meget effekt varmen
egentl ig henter fra elsystemet.
Efter revurderingen har var-
meselskaberne måttet reser-
vere op tilca. 360 MW i 1988.

Det svarer til næsten ti pct. af
ELSAMs samlede disponible
effekt.
Det er blevet besluttet, at
fjernvarmen fra 1 . januar 1988
skal betale fuld pris for den
effekt, den beslaglægger,
med mindre det er muligt at
koble varmen fra mindst en
time to gange om dagen.

Nye netanlæg
tr Et 60 kV ledningssystem,

der indgår i Enstedværkets
forbindelser til Stadtwerke
Flensburg, blev i somme-
ren 1987 ophængt som
system to på220 kV led-
ningen Ensted-Kliplev.

tr 150 kV linien Trige-Molle-
rup-Hasle blev taget i brug
idecember.

! Transformerstation Ferslev
150/60 kV blev i efteråret
koblet til 150 kV ledningen
Aadalen-Mosbæk. Statio-
nen ventes i normal drift i

begyndelsen af 1 988.
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83 84 85 86 87

Topbelastninger
hvert kvartal
(incl. tabf
Mandag den 12, lanuar
kt. 17 .45 - 18.00

3384.2 MW
Torsdag den 2, apri
kt 0945-1000

2779.3 MW
Torsdag den 24. september
kl. 11.30-11 45

2690.5 MW
Ti'sdag der 8, dece.nber
kt. 17 .45 - 18.00

3225.9 MW

16

Fire minutter
uden strøm

Også i 1987 havde de
jysk-fynske elforbrugere
en meget stabil elforsy-
ning. Det til trods for, at det
overordnede højspæn-
dingsnet ved flere lejlighe-
dervarså belastet, at det
ikke ville have kunnet klare
"næste" havari.
De samlede afbrydelser
på højspændingsnettet,
som var mærkbare for
forbrugerne, svarede såle-
des kun til, at hele ELSAM-
systemet ville være blevet
afbrudt i fire minutter.

År MWh o/oo
1987 228 0,014
1986 207 0,013
1985 362 0,024
1984 526 0,038
1983 31 1 0,024

Fejlstatistik
| 1987 varderpå 150 kV-
systemet 21 liniefejlog 1 sta-
tionsfejl.
Fejlfrekvensen for 150 kV
ledningerne var 0,78 fejl pr. år
pr. 100 km. Det tilsvarende tal
for perioden 1978-1987 var
1 ,66 fejl pr. år pr. 100 km.

Radiokæde
helt til Sverige
ELSAMS radiokædesy-
stem, som bruges til at
overvåge og styre det
overordnede højspæn-
dingsnet, er blevet før1

frem til Lindome i Sverige.
I Lindome nær Gøteborg
placeres den jævnstrøms-
station, som skal indgå i

den nye "Konti-Skan 2"
forbindelse. Radiokæde-
forbindelsen skal bruges i

forbindelse med styring af
de komplekse jævnstrøms-
anlæg, Forbindelsen vil
også blive brugt til sam-
menkobling af ELSAMS og
det svenske Vattenfalls
ddftstelefonnet.

mtn
4
4
7

12
7

Eludstyr fra mormors hus er nu blevet til museumsgenstande,

t*

.n

l
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Ud fra hovedbrændslet fordeler an-
læggenes installerede effekt sig såle-
des:
Naturgas
Affald
Halm
Træflis
Biogas

42 pct.
42pct.
1 1 pct.
4 pct.
1 pct.

Det er kraftværkernes opgave at
koordinere, forhandle og indgå aftaler
med lokale varmeværker om afsæt-
ning af varme med kommuner, amter
og statslige myndigheder om varme-
planer og miljøforhold samt med
leverandører af komponenter m.m.
Erfaringerne synes at vise, at det vil

tage21/ztil3 år at få et gasfyret anlæg
etableret, og 3 til 31/z år at få bygget
et fastbrændselsanlæ9.
I begyndelsen at 1988 har Energimi-
nisteriet anmodet amter og kommu-
nerom, bl.a. sammen med elværker-

ne, at udarbejde regionale oplæg for
decentral udbygning med kraftvar-
me. Planerne skal ligge klar 15. okto-
ber 1 988.

Tilladelse til
tre af syru rlØl-
leparker
Aftalen med energiministeren fra
december 1985 syntes meget enkel:
Et antal mølleparker skulle være på
plads i midten af 1987.
Planlægning, udbud og licitation gik
nogenlunde planmæssigt, mens
myndighedsbehandlingen tog tid.
Dervar afsat et halvt årtil denne fase.
Perioden blev senere revideret til et
år. Men ved begyndelsen af 19BB har
myndighederne fortsat kun godkendt
tre af de i alt syv parker. Og det lykke-
des kun at få en enkelt af parkerne i

gang på to-årsdagen for aftalens
indgåelse i december 1985. Det er
især miljø- og zonelovsgodkendel-
serne, der lader vente på sig.
Første fase af ELSAMs møllepark-
program omfatter parker og enkelt-
stående prototypemØller på tilsam-
men23,92 MW. Anden fase ventes
at omfatte mølleanlæg på tilsammen
30*35 MW, De samlede investerin-
gerløber op ica.600 mio. kr.

ELSAM
forsker
Nye krav om øget miljøbes§rttelse
og alternative produktionsanlæg har
gjort det nødvendigt, at ELSAM er
gået massivt ind iforsknings- og
udviklingsprojekter. Dette sker både i

samarbejde med danske forsknings-
institutter og danske industrivirksom-
heder. ELSAM bruger i disse år 60-
100 mio. kr. om året til disse F&U-
aktiviteter. Heraf bruges ca. 70 pct. til
miljømæssige opgaver, 20 pct. på
udvikling af vindkraft. Resten gårtilet
bredt spektrum af opgaver vedrø-
rende fyringsteknologi (bl.a. fluid bed
og lav-nox fyring), kedelkontrol,
restlevetid af højtemperatu r-kompo-
nenter samt forskellige elektrotekni-
ske problemer, som f.eks. udvikling
af brændselsceller.

Svovlsyre af
røg
I 1987 færdigbyggede ELSAM i sam-
arbejde med Haldor Topsøe A/S et
pilotanlæg, som skal anvendes til at
rense rØgen for både svovldioxid og
kvælstofoxider. Det sker ved kataly-
tisk røgrensning, som kun kræver
tilførsel af ammoniak.De eneste rest-
produkter er vand og svovlsyre. Ved
processen håber man at kunne fjerne
ca. 95 pct. af røgens svovlindhold og
80-90 pct. af kvælstofilterne. Pilot-
anlægget er placeret på Skærbæk-
værket, og den planlagte to-årige
forsøgsperiode kunne begynde den
1, december. Såfremt prøvekørs-
lerne allerede i 1 9BB falder heldigt ud,
kan disse danne grundlaget for evt.
beslutning om at bygge et fuldska-
laanlæg på Vendsysselværkets
blok 2, (305 MW.

Vingerne løftes på plads på en 90 kW vindmølle.
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Kulpriser på
nyt lavpunkt
Kulpriserne nåede et nyt lavpunkt i

1987. Den gennemsnitlige pris for
kul, tilfør1 ELSAM-området, blev så
lav som 9,4 kr/GJ, hvilket er et fald på
25 pct. i forhold til 1986. Resultatet
skyldes dels faldet i dollarkursen,
dels lavere indkøbspriser, Kulforbru-
get blev mindre end ventet på grund
af øgeI elimporl. Kultilførslerne blev
afpasset herefter, så den samlede
import blev 5,7 mio. ton. Colombia
og Australien var hovedleverandører-
ne, mens Kina, Storbritannien og
USSR bidrog med mindre mængder.
Leverancerne fra Colombia hentes i

vore egne skibe "ELSAM JYLLAND'
og "ELSAM FYN", som tilsammen

hartransporteret over 2 mio. ton kul i

1987. Omtrent den samme mængde
er importeret fra Australien. De co-
lombianske og australske leverancer
er tilfør1 Enstedværket og Århus Kul-
terminal, hvorfra de videredistribu-
eres til de øvrige værker. Kulimporten
fra Storbritannien har i en årrække
kunnet dække Vestkrafts forbrug,
men det kneb i 1987. En gennemgri-
bende rationalisering af den britiske
kulmineindustri er i gang, hvilket har
betydet en nedgang i urentabel over-
produKion og dermed de mængder,
der er til rådighed til eksportformå|.
Den britiske eksporl til ELSAM ventes
dedor reduceret de kommende år,
Det var igen småt med polske leve-
rancer i 1987. Den polske kulekspoir
tilvestlige lande er reduceret betyde-
ligt de senere år, og de mængder,
der er til rådighed, sælges til importø-

rer, der er afhængige af leverancer i

små skibe. USSR tilbyder sporadisk
mindre mængder. I løbet af 1987
blev det alligeveltil ca. 0,5 mio. ton til
ELSAM. De samlede kullagre ved de
jysk-fynske kraftværker var ved årets
slutning af en størrelse svarende til
otte måneders normalforbrug.

Tegnebilen styres med en computer.

20

I



IZ

I louqP ]a^olq 6op ro auluuodsla
olsrØJ uoo')ou opuo>|1oll11 ourol

-)otord UotO o))r .reL.l rosudln) o^pl
ep uour 'Jouil.1jape|JJo^o o^runpord

-[øq 'ero1s 1e Ou;uqg uo epleqeues
le lrl roqe)sles eOr;1sen p11e pøsro1

eOuæ;reL{ ourosouly 'routLu opuor
-olsrs)io ;e1s 6gle0espe^oq le)s oslop

-tlpnsuotUnpord epuepisoroJ uoc

epe[ep1o; 'orpurur 0OO'Og 'Ec ]e
serecnpord uolsor sueu 'reuttr epefe
-slels O0g erl ror..ur.rJo)i ueuorplnpord

le uolop4eH 'ouloruesoj 1e '1cd y;

'le»1et16o 14 p»1s 
"N^t WVS13"

60 "oNV1lAr Nvslz«'eq!\s
-n\ q eu6a sygyglg 'e1q tgu'et
-arsrssa gs6o ue»1 ouappqeqæE

'ouJouæAueDl
6o yueqy 60 snLUV lauaputut
-roilmt uailau (uol OOq'OL eune
-e1sefl euuetdp»1 utol SWVS1Z

aqqmts p tfl sedntq sauua4
6o 1stø1p)ts')ttl gggy gd get»1toy
-out uo Jpl JaAq Jap 'ap?q eÅu eq

'886t )aq
-uecep 6o rcqoy»1o s!^sptoquaq
! tile^al re^ilq 60 snqry I tyæA

dotqauueg gd se66Åq oO'oppq
-oqæF/-aqqn»1s au6e auls Ja^o
ap? p llt nu )au.aol wvglz .

WVSlZ 1U EOYelQdll)lS :,;,i.:

un) sepup 1sø 0o pÅs I JapEJLuo apa)
-loJoqlæl op | 'lopuplte 1ep e011prou

uop I sopu4 ouJoruosor 1e ueyed
-po^oH 

"rolourolr)le.rpe^>l 
rauorllil.lr

r.lJOJ reAO llopro] ro r.uos 'uo} 'erur

00 L re^o - oluJouo Jo ouro^losorln)
'lor9 rrto euuelqreq se6nrq rep puo
'ereu e0ue0 orll-orl ro loc 'rp 'rd uo1

'olu gr-Oe gd 0uru0r1s ua paur rou
-6er uBr.u 6o - lerp uro uo]'olrJ..r006
uolsæu gd re06r1 uouolynpord 'ln)

1e luecnpord elsrØ1s suapra^ ro eury

JaIJæ^UeDl
elsuEp lll

euly eJ4lny

'>lretxuec 6o etquolog Lxolloul

Uelalru lse] I uopll rol re1les ,,1111

/\VSl=,, 0o,,CNtnl,,r.l. y\VSl:,,
'lEUrtrlro]ln)

snLlJVer] uolser 6o la)reenpelsuf erl
uol'olLu I'z+øot) '/86 t I ln) uol'oll.ll
;'g lerepodsuerl ououruJerd reul Ue I

'euuerd
eÅu ep uJos uol OOg'0 L pd euneelsel
orrr.rJes rell ep ps '1e6uæUo] lanolq lo
euuuerd e5unø orl oO',,CIVAUOHI,,

6o ,,,,ttttm,, ouou^eu - euuerd
elLueO o] op ulos - >111er-uuerd

eÅu e6 'rozU^S llt t6los euuuerd
elsplæ olop 

^olq 
OtpqlLueg '2961-

suellr r l!æ^squsleels osuopo
er,r euurerd eÅu ol lolonol Aolq loc

oqHs

'f)fl>t 9l-V I
lr] rore^s ]e>lll^q 'uo] 'rd rellop 06

'ec IAoAS '1cd ug poLLr otlolonl rol ue6
-uuolou-Luep.ro]lou re^ 186 L oL!llln

'/86 t I erlolenj lqqpu! al)jl .rep re
'reOuruploqeq ebtqe6u rel.l t VSl= €C

'ln>t puo ererÅp 16r1epÅ1eq tesuo+ Oop

re uorlo uotx 'euresud tptel lepe»l
eprefg 1 '/86 L ]e roleuen>1 ols.tØl er1 ap
r opqels Ulleler ]oræAreLl euresudetlg

@

o!to

* ru
" dweffig:

{w

--*'%



september i Pingshuo ca. 500 km
vest for Peking - og næsten 1O0O
kilometer fra udskibningshavnen
Qinhuangdao. For at få opfyldt pla-
nerne om at blive storeksportør af
kul, er det nødvendigt for kineserne
at bygge nye jernbaner fra kulområ-
derne i nordvest ud til§sten samt
anlægge effektive dybvandshavne,
som kan tage mod store kulskibe,
Opgaven er kolossal, men kineserne
er godt i gang,
ELSAM har bestilt den første halve
snes prøvelaster i 1988. En begræn-
sende faktor for den kinesiske kul-
eksport til Europa og dermed ELSAM
er den lange transportvej. Fragtom-
kostninger er steget gennem hele
1987, og det kan betyde, at Kina
vælger at afsætte en større mængde
på det fjernøstlige marked.

Flyveaske Slagge
Produceret 756.000 83.000
Anvendt 435.000 57.000

Deponeret

ru
&

Æ
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#
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Sammen med Miljøstyrelsen, Skov-
og Naturstyrelsen samt ELKRAFT
har ELSAM udgivet pjecen "Flyve-
aske som fyldmateriale". Pjecen er
sendt til entreprenører, rådgivende
ingeniører, bygherrer og offentlige
myndigheder m.fl. for at henlede
opmærksomheden på, at flyveaske
er velegnet som fyldmateriale ved
bygge- og anlægsarbejder.
Resultatet har været en tydeligt sti-
gende interesse for at anvende flyve-
aske på dette område.
De første anlæg i ELSAM-området til
afsvovling af røggasser vil fra '1989

producere et tørt pulver, som hoved-
sageligt består af sulfit. Da det hidtil
har vist sig vanskeligt at finde områ-
der for nyttiggørelse af dette produkt,
har ELSAM iværksat et forsknings-
og udviklingsprojekt, "Udnyttelse af
restprodu[<ter tra tør røggasafsvov-
ling",

I

I

I
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Ny interesse

d
&.

for flyveaske
Den lange og strenge vinter var en
væsentlig årsag til, at der kun blev
nyttiggjort 59 pct. af de B39,O0O ton
flyveaske og slagge, som blev produ-
ceret iELSAM-området i 1987.
Meget tyder imidlertid på stor afsæt-
ning i 1988. Der har i den senere tid
været mange henvendelser om nye,
store flyveaskeprojekter, og meget
tyder på en efterspørgsel på højde
med sidste sommer, da udnyttelsen
lå mellem 75 og 1OO pct.
De store afsætningsmuligheder om
sommeren har skærpet behovet for
at få en generel tilladelse til at hente
aske fra depoterne. Dette er nødven-
digt, fordi det oftere og oftere vil ske,
at den øjeblikkelige produktion ikke
står mål med efterspørgslen.
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lequrlaJoseørerse1gr,oplertp-å Rgsultatopgørglse
hovedaktiviteter, der hver for sig
udgør en regnskabsmæssig hel-
hed med selvstændig indtægts-
og omkostningsforløo
Over-/underdækning udlignes
inden regnskabet afsluttes DerJor
er resultatopgørelsens samlede
netto-resulrat nul

1r',r,':,,,,,,r,:,:, For perioden '1 
, januar til 31 . december 1987

,.i; ,:,:.',r,,,,,,',"".:l' ;,,',ti,,, 1986
ELSAMshov.edafdg-ling,fo1p,io1ek.,'r,, Genefel ELSAMvifkSOmhed

,tenng-o2gråQgrvnlngerpf,l,.:1,,19E7 :,., Nra+ Å.r#[ ^^ ^r^^r_^, 
], .: i r,i:il:,.,,i

,,,blev;l u;sk;rt"råÅiOOeet;.åjat,,,,,,i,,1 Net, drift og planlægning . . . , ,6q 793, 57 ,071

,.,'oatteiselska'b,'Uldn:4teifu.,r,.,;,,ir,,,; ,,r Administration 47,,330 42.563
ELSAx/PRO.rrrcrefS vilbllvp Udviklings- og forskningsaktiviteter .,, ,,i,r'41,$20., 8.637

,tOefo].!tiOqngrelElS,AfiZ,vilk.,.,',,,,, Andreindtægterogudgifter ..... 4.gg? 276

:T!:.d-$:r andre indtæster os 163375 lO&U7
ornkostningert ,,!,,,,,i,, ri,.i::i,,,, lndbetalt af interessenterne . =tOg.CZS +1 OB.S47

t-:.^-.-^:- -! -,,,:r'rr r!:r;l,r:,r..r , r.rir,ir:r:i:,,.:i:i,,:r:,::rf,.r: FinanSiefing :. ,,,.,,;,.1 . ,,, 
'1,1r,Dev,æpentlf,gisto,omkqstniFga';tiltr,,l,irr 

I rr rsr rvrvr rr r\, ,,, rr ,, ,,::i,,,i:
uryl[![\Gs:og FoRSKN]NGS , Renteindtægter ,.;,, , +§{1§911,, +47.T01
YTry]ITEnileSTvaropbvgr.rlns Renteudgiftår.... .,.rr:,2tr,g*r,t, 244.862l-^]ll=-l::,-'::,,-u?r:poysnrns Renteudgifter.... 257.957 244.867
i:1i::11:?:9?|1.SY""1ii9"?i1T9 Kurstab s6 e2B +48 e24lmÅaoti hnc §kærl-r5Li,-J^* *ir oi I\urDLau , ':' lgQ"vco : ='+o'vz+
:\lr'1rvYvrll"":Y^PlYq^vitrKU.trr z+ Rentervedr. interessenterne ,,r'*1189,0g0.. +183.360mio, kr. og SNR-forsøgsanlægget I rer r(er vewr ' rr rtsr sDoer rt-r I rv ' --------:--;;--= 

-_ 

^
. hog NEFOltrf ,g,mio, krl',,.:,i,rti"i,.;,,,' r.,,:',',1,61[;7;l]4,, +35.1 1 B

Omkostningernetitgenerel ELSATM BfændSel
..;,1Vifksq[l?1i6d.loxj:tl|rinahsierlng.er::.:.:.'..'l/..l|.-l-^|!

atresoei.mea,Inte.r'.es-iemejrnlj,,,,,1.,,,,' Kulkøbcif .., 1335:33'1 1.895.301
tornåto til satg tit eget omrAde i liekøb cif +9.1 33 134.052

1986. Gaskøb cif . . . 15.222 BZ.S17
Brændse1 og elKøo rra,ilotåni1ei,,i.',r,,, Brændselstransit 48.60g 37.36s
:Y*,?,s.": Slil eressenterne i,for- Direkte brændsetsomkostninger . . . . 12å.00å 114.793
l?]9"11,::11.-,i9?r'9:.:,i'l:b-": tndireKe brændsetsomkostninser 2s.7s2 22.848
ATsKflvnrngerog nentæggetserer - 

1J43 iBB 22BdB76beregnet ihenhold tit H,qfl$§lsfitni-,,,,,r r rAri^h^+ n.,a. r_.._^n^^r^^{_^^^i^^^^ r ,ri :,,r,::,r, ii,i:

,,,stq1ets,bp[end1gr,,e]u.-nt"igs åi,,,,, Udlignet over brændselsafregningen . . . . . ,!,':1,r§4q!7j8$r;t +2.286.876
23 marts rsli."Af.kri"ri"g"råg r-r , ,^r..^r-^r:^^ _^^r . .rr^.^-r^r
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Overført fra brændselsafregning +52.226 +50.324
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ttr.iit i1:ilrtr it I Noter til balance

il,rii:,liltl;1,tri,rtti i j: jliitrlii til:: r;;iiir:,:' iillr,

lir:riri

Note 1 - Anlæg

Anlæg
01.01,87 Tilgang Afgang

Anlæg
31.12.87

Andel i Århus Kulterminal
Luftledningsanlæg
Kabelanlæg
Stationer
Telekommunikation og måling
Kulskibe og pramme
Diverse anlæg
Grunde og bygninger

76.318
355.905

26.321
305,211

rc.472
771.957
28,843
43.661

14.015
37.751

19.021

I.JZJ

30,BB1
2.113

76.318
355.905

26.321
303.888
33.087

778.827
,26.730
62,682

1.627.288 70.787 J+,J I I 1.663.758

Note 2 - lgangværende arbejder ogoverlØrslertil færdige anlæg

lgangv.
arbejder
01.01.87

Tilgang
Ovf.til

færdige
anfaeg

lgangv.
arbejder
31,12,87

Lednin§s- og stationsanlæg
Tjele-ldurnlund l

Landerupgaard-Fraugde,
Konti:Skan 2, ,

V. Hassing.NEFO
NEV400 kVincl. transf,
Tjele 400:kVfelt NEV,
Radiokædesystem
Andreiedning§- og st. anlaeg
Andet
Admi nistrations.pavilloner
INFo-center
Ændring sf prarn -system

11.732
1.105

41.862
' 276
2.097
Z.OCJ

1,1,014
3.359

18.779
3.925

.4.214

13.824
4.866

161.447
4,1 06

to.v4 I
7.165
3.452
1.283

5.445
15.066
33.537

14,,015

1,,9:021

,§/,/$,:1,

25.556
5.971

203.309
4.382

19.044
9.818

451
4.642

5.203
18.991

101 .016 267.138 70.787 297.367

Note 3 - lkke realiserede kurstab

Saldo
01,01.87

Kursreg.
i 1987

Real.
kurstab

1 987
Saldo

31.12.87

Finanslån
lmporllån

286.582
4.366

78.636
+9.798

+54.241
i6,160

310.977
728

290.948 68.B3B +48.081 311.705

r

26

:Derrer,nu inve§teret 2.03 mio, kr. i

Konti-Skan 2 forbindelsen fra Jyl-
land til Sverige. Jævnstrømsforbin-
delsen er planlagt idriftsat ultimo
1 988 og er budgetteret til 358 mio.
kr.
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ELSAMPROJEKTA/S
øgede sin omsætning med 40 pct.
ELSAMPROJEKT havde travlt i sit
første selvstændige år. Der blev an-
sat et halvt hundrede nye medarbej-
dere, og omsætningen øgedes med
40 pct. tilca. 70 mio. kr.
Der er udsigt til en næsten lige så
kraftig ekspansion i det næste års tid,
hvorefter ELSAMPROJEKT har fået
den størrelse, som ELSAMs besty-
relse ønsker. Yderligere aktiviteter
inden for ELSAM ventes derefter
klaret ved ansættelser hos de syv
interessenter.
ELSAM PROJ EKTs medarbejdere fik
i 1987 tre repræsentanter i bestyrel-
sen.
Fremtiden tegner relativt lyst for
ELSAMPROJEKT. Der kommer sta-
dig nye opgaver til, både herhjemme
og iudlandet.

Nye
kraftværksblokke
ELSAMPROJEKT er stærkt engage-
ret i forberedelserne til bygning af nye
kraftvarmeblokke i Odense, Esbjerg
og Skærbæk (Fredericia).
Opførelsen af Fynsværkets blok 7
staftede 1. august 1 987, og
ELSAMPROJEKT står for bygge-
pladsledelsen. ELSAMPROJEKT
udarbejdede ansøgningsmaterialet
til den overordnede godkendelse.
ELSAM PROJ EKT er projektkoord i -

nator ved opførelsen af den nye blok
3 på Skærbækværket. Firmaet yder
også bistand iforbindelse med miljø-
behandling samt projeKering af ma-
skin- og elanlæ9.

Vestkrafts blok 3 er nu både god-
kendt af energi- og miljømyndighe-
derne, Selv om Vestkraft har appelle-
ret Ribe amts godkendelse til de
centrale miljømyndigheder, går byg-
geriet i gang i foråret 1988. ELSAM-
PROJEKT er stærkt engageret i hele
byggesagen. Der er dannet en pro-
jektgruppe bestående af medarbej-
dere fra Vestkraft og ELSAMPRO-
JEKT. Gruppen erforeløbig placeret i

ELSAM PROJ EKTs adm inistrations-
bygning.

Aquirre-kraftværket (2 x 450 MW i Puerto Rico skal omlægges fra olie- til kulfyring.
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12. ian.
Årets højeste belastning måles:
3384 MW. To arbejdere om-
kommer ved kedellækage på
Enstedværkets blok 1.

27.ian.
ELSAMS bestyrelse godken-
der projekt for naturgasfyret
kraftvarmeværk i Hanstholm.

2O. feb.
På Lindøværftet navngives to
nye kulpramme henholdsvis

"Willy" og ,Thorvald".

25. marts
Bestyrelsen godkender regn-
skab og beretning for 1986.
ELSAMPROJEKTÆS stiftes
med virkning fra 1. januar
1 987.

4. mai
Bestyrelserne for ELSAM og
ELKRAFT holder for første
gang fællesmøde.

?. mai
Bestyrelsen godkender Udvi-
delsesplan 87, som omfatter
perioden frem til år 2000.

26. mqi
Orienteringsmødet med godt
400 deltagere beskæftiger sig
med effektproblemer.

18. juni
Bestyrelsen holder møde på
Vestkraft og besøger Esbjerg-
møllen.

27. aug.
Nordel holder møde iAalborg.

l. sept.
Willy Madsen tiltræder som
direktør for ELSAMPROJEKT
A/S.

30

ELSAM i 1987

Vendsysselsværkets blok 2 (305 M1,4,) genindviet efter hurtig ombyg
ning til kulfyring.

25. okt.
Frederikshavn kraftvarmeværk
kommer parallelt på nettet.

5. nov.
Bestyrelsen godkender bud-
get 1 988.

6. nov.
ELSAM, ELKRAFT, Dansk
Naturgas og de regionale gas-
selskaber underskriver kon-
trakt om gasleverancer til de-
centrale kraftvarmeværker.

26. nov.
På orienteringsmødet i Århus
er hovedtemaet: Det forure-
ningsfri kraftuærk.

1. sept.
Vendsysselværkets blok 2
genindvies efter to års ombyg-
ning.

15. okt.
Bestyrelsen godkender nyt
fjernvarmeaf regn i n gssystem.

17. okt.
Fyn mørklægges kl. 19.21 .

Studstrupværket udstyres som det fuJrste danske kraftværk med
afsvovlingsanlæ9.

6. november: Aftale om leverance af naturgas til decentrale kraftvarme-
værker. Fra venstre (siddende): Holger Lavesen, D.O.N.G., p. Grøn-
borg Christensen, ELSAM, J. Gotfredsen, ELKRAFT. (Stående fra
venstre): lb Trøjaborg, Naturgas Sjælland, Kurt Sørensen, Danske
Fjernvarmeværkers Forening, Jørn W)rtz, Naturgas Midt/Nord.

I l. dec.
Bestyrelsen godkender aft aler
om køb af el fra ikke-elværks-
ejede kraftvarmeværker. Be-
styrelsen godkender projekter
vedr. halmfyrede kraftvarme-
værker i Hedensted og Rudkø-
bing.

14. dec.
ELSAMPROJEKI A/S tager to
nye kontorpavilloner i brug.

15. dec.
Vindmølleparken i Velling
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