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Samarbejdet ELSAM
Skærbæk Søndelyllands
værket Høispændinqs'Fynsværket Højspændingsværk Vqstkraft

Elsamarbeidet mellem
sW selvstændige uærker
ELSAM - Det jysk-fynske elsamarbejde - er et samarbejdsorgan for de syv landsdelsvær-
ker, som leverer 99 pct. af den elektricitet og 89 pct. af den kraftvarme, der forbruges i
DanmarkvestforStorebælt.Antalletafindbyggereiområdetvarden1.januar1988 2,8
mio. eller 55 pct. af Danmarks befolkning.

ELSAM l/S har følgende interessenter:
t/S Fynsværket, Odense, t/S Midtkraft, Århus, t/S Nordjyttands Elektricitetsforsyning,
(Vodskov), l/S Nordkraft, Aalborg, l/S Skærbækværl<et, Fredericia, An/S Sønderjyllands
Højspændingsværk, Aabenraa, og l/S Vestkraft, Esbjerg.

ELSAM ledes af en bestyrelse, som består af formand og næstformand fra de syv 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 (repræsentantskaber eller lignende) er sammensat af folkevalgte repræsen-
tanter for forsyningsselskabeme. Det er de syv kraftværl<ers kompetente forsamlinger,
som er øverste besluttende forsamlinger i væsentlige ELSAM-spørgsmåI.

Det snævre samarbejde mellem de syv kraftværksselskabertilrettelægges og besluttes
gennem en række permanente udvalg. Direktørudvalget (DU) står i spidsen for dette
arbejde, som udføres i Teknikerudvalget (TU) med underudvalgene for produktion og drift
(PDU), kraftværksteknisk udvalg (KTU), netplanlægning (NU) m.fl, Desuden Økonomiud-
valget (ØU), Afregningsudvalget (AU) og Distributionsudvalget. ELSAM er sekretariat for
dette omfattende udvalg sarbejde.
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ELSAMS
særlige opgaver

tr

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

Anlæg, drift og overvågning af
det overordnede højspæn-
dingsnet, og i den forbindelse
også udveksling af elektricitet
rned vore naoolande: Sverige,
Norge og Vesttyskland,

Koord'nerirg og planlægn ng
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.

lndkøb af brændsel til kraft-
værkerne.
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Akkumulerede driftstimer
x 1000
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lnstalleret effekt 1 989

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
pe rso nvog n efter 200. 000 ki I ometers
kørsel harværet igang i ca. 4000 timer.

Vores fælles fremtid

Brundtland-kommissionens rapporl
om miljø og udvikling blev i løbet af
19BB til et referenceskrift for den
danske energidebat. FN-kommis-
sionens rapport: "Vores fælles frem-
tid" handler imidleftid om meget
andet end energi. Den påpeger, at
mange mennesker i den 3. verden
lever under helt uacceptable forhold.
De stigende befolkningstal og de
begrænsede valgmuligheder medfø-
rer et øget pres på udviklingslande-
nes naturressourcer. Herved bliver
naturlige økologiske kredsløb brudt,
skove forsvinder og ørkenområder
breder sig. Udviklingslandene må og
skal bringes ud af den negative spiral,
men det kan kun ske ved, at der gen-
nem en ny økonomisk vækst i de
industrialiserede lande skabes
grundlag for en produktion til dæk-
ning af u-landenes behov.
Hvis man, uden at tage hensyn til
miljø og ressourcer, ville løfte u.lan-
denes materielle niveau op på i-lan-
denes, vil det imidlertid betvde en

femdobling af verdens samlede ener-
giforbrug. Rapporten peger på de
uoverskuelige problemer, som ville
opstå i en sådan situation. Derfor må
der skabes forudsætninger for, at
den forcerede vækst i u-landene, og
den mindre, men fortsatte vækst i

i-landene, kan sikres samtidig med
at råstofforbrug og miljøbelastninger
mindskes. I disse forudsætninger
indgår begreber som ændret vækst-
kvalitet og stabilisering af befolk-
ningstallet.
Dansk elforsyning planlægges efter
aftale med Energiministeriet med
vægt på, at elbesparelser dimen-
sioneres ud fra samfundsøkonomi-
ske kriterier, og produktionssystemet
moderniseres med henblik på at
mindske miljøbelastningerne. Som
opfølgning af Brundtland-rapporten
har regeringen udarbejdet en hand-
lingsplan for miljø og udvikling med
særlig vægt på energiog miljø. Pla-
nen er tiltrådt af Folketinget den 26.
januar 1989.

Odense: 100 års eLjubilæum og ny kraftværksblok i 1991.

Dimens onerede
driftst metal
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Elbesparelser: Mål og midler
I det politiske forlig fra 19BG om den
fremtidige eludbygning, blev der for-
udsat en forstærket indsats på el-
spare-området. Elforsyningen har
siden gennemført sparekampagner
ovedor de private forbrugere, og der
er starlet en ny energirådgivning
overfor erhvervslivet.
Som led i det fortsatte elspare-arbej-
de, har ELSAM formuleret følgende
id6grundlag, som indgår i bilagsrap-
poften ,Elbesparelser elementer af
en strategi. (ELSAMs Udvidelses-
plan BB):

"Elspare-indsatsen sØges dimen-
sioneret efter rationelle, samfunds-
økonomiske kriterier i overensstem-
melse med kriterierne for udbygning
af produktions- og distributions-
systemet. Herved tilstræbes en sam-
fundsøkonomisk optimal balance.
Det ideelle mål kan omsættes til prak-
tisk økonomi, idet balancen forud-
sætter overensstemmelse mellem

forrentningskravet ved investering på
produktions-siden og forbrugs-
siden".
ELSAM har i flere år arbejdet på at få
inddraget efterspørgsels-siden som
en integreret del af det fælles plan-
lægningsarbejde. Der er på den
måde opnået fagligt grundlag for at
kunne vurdere, hvilke økonomiske
midler, der står til rådighed for mar-
kedsføringen af elbesparelser. Det
står klart, at besparelser kun vil kunne
opnås ved en mangesidet indsats,
og ved at forbrugerne i almindelighed
motiveres til at være ansvarsbevidste
i deres omgang med el. Apparater og
maskiner skal have så lavt energifor-
brug som muligt, uden det må gå ud
over deres funktionsduelighed.
Belastningen bør udjævnes over
døgnet og året, bl.a. gennem egnede
afregningsformer. Selv om forbru-
gerne ofte kan tjene penge på el-
besparelser, lader de ofte være. Det

H.C. Andersen-haven med domkirken, Skt. Knuds klrke, i baggrunden.

,.' ;'
NøDVENDIG RESERVE' En arbejdsgruppe med delta-

gelse af ELSAM, ELKRAFT og
Energistyrelsen er nedsat for at
vurdere omfanget af nødvendig
resenre-effekt. ELSAM anser en
planlagt reserue på mindst 20
pct. for nødvendig, for at bidrage
til den fælles reserve-effekt inden
for det nordiske og vest-
europæiske samarbejde i hen-
holdsvis NORDEL og UCPTE.
ELSAMS Udvidelsesplan forud-
serfølgende reserver i de kom-
mende år:

I 990:
1991:
1 992:
1993:

6

13,9 pct.
12,1 pct.
17,5 pct. 

.j

19,2pct Æ
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Gennemsnitlig forbruger-
pris Jylland-Fyn
pr. 1. januar 1989*

Øre/kwh 9812

Moms 17,7

. Forbrugerprisen varierer fra elselskab til
elselskab afhængigt af lot<ale og geografi-
ske forhold.

Mere ud af
råenergien

ELSAM er, sammen med den øvrige
del af den danske elforsyning, enga-
geret i kampagner for energibespa-
relser.
ELSAM mener, at det er vigtigt at
begrænse det samlede energifor-
brug mest muligt, samtidig med at
forbrugerne får nem og rimelig billig
adgang til de energiressourcer, der
er nødvendige for at leve et godt liv.

Energibesparelser må ikke være et
mål i sig selv, men det bør optimal
energiudnyttelse være. Derfor satser
ELSAM i sit forsknings- og udvik-
lingsarbejde på at udvikle nye pro-
duktionsteknikker, som kan øge ud-
nyttelsen af råenergien. Ved hjælp af
kombianlæ9, d.v.s. sammenkobling
af gasturbiner og dampturbiner samt
evt. senere brændselsceller, kan der
måske opnås virkningsgrader på
over 60 pct., selv om der udeluk-
kende produceres elektricitet. Det
skalsammenholdes med de 43 pct.,
der højst kan opnås på eksisterende
anlæ9, når de kun producerer elektri-
citet. En sådan øget udnyttelse af
råenergien har større betydning for
miljøet, end selv de mest intensive
sparekampagner.

Brug for alle
brændselstyper
Kul er langt det vigtigste brændsel for
de jysk-fynske kraftværker. Sådan
har det været siden slutningen af
halvfjerdserne, og sådan vil det nok
være langt ind i næste århundrede.

ELSAM undersøger mulig-
hederne for at bruge

gas i form af natur-
gas og/eller udvik-

let isærlige kulfor-
gasningsanlæ9. Men alt af-

hænger af prisen. Kun hvis
gasprisen når ned på et niveau

sammenligneligt med prisen for
, kul (med s§ldig hensyntagen til
virkningsgrad, miljøudgift er

m.m,), vildet være økonomisk inter-
essant at handle.
I debatten om den såkaldte "drivhus-
effektu er der fra flere sider peget på,

at skift til naturgas kan være med til at
begrænse udsendelsen af kultveilte
(COz). Men hvis hele verden pludselig
stiller om til naturgas, vil reserverne
være brugt på 20-30 år. Også ifrem-
tiden skal alle energiformer dedor
kunne bruges: Kul, olie, naturgas
samt uran. Men det skal naturligvis
ske under stadigt større hensyn til
miljøet.

Energiafgifter og det
indre EF-marked

Høje energiafgifter har været en
væsentlig forudsætning for den dan-
ske energipolitik siden energiforsy-
ningskrisen i 1973. Afgifterne blev
indført for at gavne betalingsbalan-
cen, bes§Æte miljøet og øge forsy-
ningssikkerheden. Afgift erne har
skabt grobund for vedvarende ener-
gianlæ9, naturgasnettet og nye store
kraftvarmesystemer. Og samtidig
ødelagt forbrugernes viden om den
reelle pris på energi. Med indførelse
af EFs indre marked, vil der blive lagt
pres på Danmark for at ændre en
lang række afgifter. Både af hensyn
til den situation, og for at stoppe de
stadigt hyppigere forsøg på misbrug,
er der behov for at tage afgiftspolitik-
ken op til grundige overvejelser, I

øjeblikket udbygges energisyste-
merne på grundlag af priser, der er
milevidt fra de reelle omkostninger,
og samtidig medvirker afgifts-politik-
ken til, at dansk industri bruger kræf-
ter på at udvikle energisystemer, der
ikke vil kunne sælges på normale
markedsvilkår udenfor landets græn-
ser.

I

BESTYRELSENS
BERETNING

16,4
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Regnskabspraksis Fælles driftsregnskab
,llovedprincip,per ,

Detfælles regnskab eret sammen-
drag af ELSAMs og de syv jysk-fyn-

,,skekraftværkers,regnskaberi l

Begnskabet er et samlet regnskab
, for e[- og Varrneprodu,ktion,,idet
varmens indtægter og omkostnin-
ger dog vises særskilt.
Årsregnskaberne aflægges eft er
:1lov orn.elfgrsyning],nr., 54 qf,25,,

,,,,fobruar 1 976'samt'efter Handels.
ministeriets bekendtgørelse nr.
625 af 15. december 1977 om
rRegnskabqførin g og budgettering

,forelforsy,ningsvtrksornhederr'., r r

lndtægter og udgifter er periodise-
,,,rede, åå de,følger regnskabså:et,

Brændsel og
udveksling
Årets forbrug af brændsel indreg-

, nes tilgennemsnitsprisen,for det.',
, brændsel; der,er tilført i regnskabs'

,.,, året. Hvielilførsierne af brændsel'
ir er mindre end,årets brændsetsfor-
, .brug, indregnes,forskellen til lage'

rets gennemsnitsværdi.
I brændselsomkostningeme indgår

, . omkoslningorfie:ved driftaf ,, 
,

' ELSAMs' kulskibe, $vind i,brænd,
, setslagr,e indregnes i {orbruget, når

det konstateres ved en lageropgø-
relse.

Afskrivninger og
henlæggelser

,,,Afskrivninger.og hentapggdlser
indregnes i henhold til Handelsmi-
nisteriets bekendtgørelse nr. 108
af 23. marts 1977.
Henlæggelser på nyanlæg kan

:, nåbegyndes 5,åt' før',idrift sættelse
med indtil 20 pct. af den budgette-

, ,, rede anlægssum,, Flenlæggelser, :;,

: ::kan.maks.,;udgøre 75rpot,;åf,an- l

iægssummen. Forskellen mellem
:,anlægssurn og, foretagne,henlæg. 

:

:, gelsei afukriVes.lineært over,15 år,,,
Henlæggel§erog'a{skrivninger, er,, l

.,,opoel! på egenfinansieiede antæ,g,r
og fællesfinansierede anlæg.

l
:,,, Egenflnanserede anlægi er ho- ved,

sageligt netanlæg og fjernvarme-

, 

,,, an!æ,9,,,n',ens e piroduktio,nsånfæg

10

for elproduktion i øre/kWh for 1988

lndtægter
Effektsalg
Energisalg

Udgifter
Brændsel og udveksling . . . .

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

Afskrivn i nger og hen læg gelser, fæl lesfin, anlæg
Finansieringsom kostni nger

Nettoresultat

Debitorfald, ov ertørt fra egenkapital
Overlørtfra akkumuleret overdækning . .

Resultat

1,0,1

17,O

27,:,1

-1,,8

t:

,, : 0'1
1,7

,.0,0

1 987

7,3
15,3
22,6

10,2
6,4
1,6
5,9
0,9

25,O

-2,4

-o,2
2,6
0,0

. I0;9
,,1 6,9'
, , 1r,g'' 8'2
' J,; 

'1

28,9

Udvikling i omkostninger og pris 50

(prisniveau: 1988)
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Klimaet har stor indflydelse på elforbrug
og produktion
Forskelle i samfundsaktiviteterne,
men især klimatiske forhold, spiller
ind, når en måneds elforbrug sam-
menlignes med tilsvarende måned
åretfør.
I 19BB var vinteren mild, og somme-
ren så fugtig, at der ikke var større
behov for markvanding. Høsten kom
tidligt og var så lør, at der ikke var
seerligt meget brug forenergitil korn-
tørring.
I en stor del af året var det muligt,
bl.a. som følge at det milde vejr, at
importere elfra nabolandene under
dagens maksimum-belastninger.
Derved blev der skabt så meget
reserve isystemet, at ELSAMS behov
for havaristøtte fra udlandet var

væsentligt mindre end i 1987. På
intet tidspunkt var der problemer
med at dække manglende effekt ved
havarier.

En million ton
mindre kul og olie
Som sædvanlig var der i løbet af året
stor usikkerhed om, hvor meget el

nabolandene ville være interesseret i

at udveksle. Prognosen startede
forsigtigt på 600 GWh, men øgedes
senere til godt 3000 GWh. Det ty-
dede længe på, at leverancerne ville
blive meget større. Men kulde i Nor-
den, fra slutningen af oKober, stop-

pede hurtigt forsyningerne. Netto-
importen blev 2900 GWh svarende til

ca. 1B pct. af det samlede jysk-fyn-
ske elforbrug.
lmporten sparede de jysk-fynske
kraftværker for at afbrænde ca. 6n
million ton kul og ca. 20.000 ton olie.
Miljøet blev på den måde skånet for
ca. 20.000 ton svovldioxid (SOz).

Hertil kom, at udlandsudvekslingen
gav en fortjeneste på 50 mio. kr.,
svarende til 0,3 ørelkWh.

12
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Udveksling i1988

GWh
lmpod

2.286,7

oo r,5

.JO,O

5B,O 27,5 ,JZ,C

SverigeVest- Norge

tyskland

GWh
Eksporl

Værkernes egen
produktion

1987 1988
EI GWh GWh

Fynsværket 2.319 2175
Midtkraft 4.097 3 795
NEFO 1.014 1.200
Nordkraft 1.254 1.221
Skærbækv. 1.004 1.341
Sønd,Højsp, 2.882 2.373
Vestkraft 1.897 1.633

1987 1988
Varme TJ TJ

Fynsvaerket 10,734 10 045
Midtkraft 8.856 8.713
NEFO O O

Nordkraft 4.410 4.028
Skærbækv. 1.221 2.190
Sønd.Højsp. 821 760
Vestkraft 7 .414 6.643

Værkernes salg
til eget område

1 987 1 988
Varme TJ TJ

Fynsværket 2.244 2.313
Midtkraft 3 524 3.565
NEFO 1.340 1 351
Nordkraft 1 432 1.456
Skærbækv. 2.795 2.853
Sønd.Højsp. 1.820 1 .806
Vestkraft 2.962 3.039

14

Produktiohs-
anlæg nye og
skrottede
De jysk-fynske kraftværker
havde en nettoafgang på 80
MW produktionseffekt i 1988.
Skærbækværkets turbine 3
(29 MW og Enstedværkets
turbine 6 (57 MW blev begge
skrottet. Samtidig blev Fyns-
værkets blok 3 nedskrevet
effektmæssigt med 10 MWtil
259 MW. Tll gengæld var der
tilgang af små, decentrale
kraftvarmeværker på tilsam-
men 16 MW.
Skærbækværkets blok 2 (269
M\Åfl kunne efter ombygning
til kraftvarmeproduktion atter
tages i brug i oktober. Enhe-
den kan nu levere op til g0
MJ/s varme.

Kommunekemi,
Nyborg:
Give:
Vejen:
Brædstrup:

3,3 MW
0,8 MW
0,6 MW
0,9 MW

Ryå Møllepark (NEFO), bestå-
ende af 23 møller på tilsam-
men 2,58 MW blev taget i

brug ijuli.

Mølleparken Nørrekær Enge
(Nordkraft), bestående af 36
møller på tilsammen 4,68 MW
blev indviet i august.

Velling Mærsk møllepark
§estkraft), blev forøget med
20 møller på tilsammen 4,43
MW.

Tjæreborg-møllen (2000 k\Å/)

blev i eftersommeren god-
kendt til kommerciel ddft,

Under bygning
ELSAMs bestyrelse har ved-
taget følgende udbygning og
fornyelse af produktionsappa-
ratet:
Vindmølleparker ved Nørre-
kær Enge, ved Brøns, Torrild,
Hollandsbyerg, Vedersø Enge,
Dræby Fedsodde samt over-
tagelse, reparation og modifi-
kation af Nibe-møllerne. Hertil
kommer en række udviklings-

møller. Med beslutningerne vil
der være opstillet kraftværks-
ejedevindmøller med en sam-
let effekt på 55 MW i løbet af
1990.

Fynsværket - 385 MW el -
450 MJ/s varme. Afsvovlings-
anlæg af tørabsorptions-
typen. Byggeriet er i gang,
men afuenter fortsat miljø-
myndighedernes endelige
godkendelse. I drift 1991 .

Vestkraft - 350 MW el - 430
MJ/s varme. Afsvovlings-
anlæg af vådabsorptions-
typen. Byggeriet blev sat i

gang i april. Der foreligger
endnu ikke endelig godken-
delse fra miljømyndighederne.
I drift 1992.

Skærbækværket - 350 MWel
- 330 MJ/s varme. Ansøgning
behandles på andet år af
Energistyrelsen. Enheden
planlægges til at være i drift i

1 994,

Fællesværk for NEFO og
Nordkraft ved Vendsyssel-
værket - 350 MW el - 500
MJ/s varme. Der er endnu
ikke søgt om godkendelse
men værket forventes i drift i

1 995.

Enstedværket blok 4 - 600
MW el - 100 MJ/s varme. Der
er endnu ikke sendt ansØg-
ning til Energistyrelsen. Blok-
ken ventes i drift i 1997.
Herudover prolekteres og
bygges en række små, de-
centrale kraftvarmeværker i

Jylland og på Fyn.

Studstrupværkets oliefyrede
blok 2 (262 M\Å/), der i nogle år
harværet anbragt i langtidsre-
serve, ventes indsat i normal
drift i løbet af 1989.

Afsvovlingsanlæg al lør -

absorptionstypen går i prøve-
drift på Studstrupværkets
blok 3 i begyndelsen af 1989.
Et lignende anlæg monteres
på værkets blok 4. Det tages i

brug i 1990.

Det naturgasfyrede kraftvar-
meværk i Frederikshavn blev
efter indkøring godkendt med
en effekt på 14,8 MW.
I Sæby var et naturgasfyret
kraftvarmeværk på 4,1 MW
under indkøring ved årets
udgang.
De jysk-fynske kraftværker
forpllgtede sig i årets løb tilat
aftage elproduktionen fra
følgende,private" kraftvar-
meværker:

Den nye kraftvarmeblok på Fynsværket - 3BO MW el - tages i brug i 1 991 .
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lnteressenternes
andel i effekten

(inklusiv overbelastnings-
evne):
Fynsværket 565 MW
(+ nødstartanlæg) 10 MW
Midtkraft 1314 MW
(+ nødstaftanlæg) 12 MW
NEFO 438MW
(+ nødstartanlæg) 25 MW
Nordkraft 379 MW
Skærbækværket 369 MW
Sønd. Højsp. 471 MW
Vestkraft 528 MW

Effektens
fordeling
Den samlede installerede
effekt:
4064MW + 47 MW inødstart-
anlæg (inklusiv overbelast-
ningsevne)
er fordelt med:

6Tpct.i9blokenheder
> 250 MW

21 pct.i6blokenheder
> 100-250 MW

12pct.i8anlæg
< 100 MW

plus 4 nødstartanlæg
< 25 N/W

19,00 - kt, 07.00
53,7o/o

Kl. 07.00 - kt. 19.00
46,3o/o

I l9BB ale\ 5J.7 pct. at etene.gt

b rugt i svag last- perrode r - altså
om natten - og weekenderne,
Lavlastprisen udgjorde 7A pct, af
dagsprisen.

Kt.
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Effekt og
brændsel

Den installerede effekt kan i

øvrigt beskrives således (in-
klusiv overbelastningsevne) :

3295 MW i kulfyrede blokke
> 100 MW

469 MW i kulfyrede anlæg
< 100 MW

262 MW ioliefyrede anlæg
> 250 MW

38 MW ioliefyrede anlæg
47 MW i nødstartanlæg

lndtil den 1 . september 1992
råder ELSAM over 259 MW (i
Tjele)fra det norske Statkraft.
Forpligtelsen gælder seks
timer og maks. 1200 MWh
dagligt, og den modtagne
energi skal normalt leveres
tilbage om natten.
Fra 100 til 350 MW af kraft-
værkernes elkapacitet

beslaglægges, alt efter årsti-
den, til fjernvarmeproduktion.
93 pct. af den installerede
effekt kan fyres med kul og
olie. 7 pct. kan desuden fyres
med naturgas. Ved kulfyring
erenhedernes effekt 1-2 pct.
mindre end ved oliefyring.
Nye anlæg bygges alle med
mulighed for at fyre med na-
turgas.

Brugen af EV3

PreussenElektra vil formentlig
i de kommende år udnytte
hele sin halvdel af fællesvær-
ket EV3 i Ensted. Det sker
efter, at ELSAM I nogle år har
kunnet råde over en væsentlig
del af blokkens samlede pro-
duktion i lavlastperioder. I

1 988 øgede PreussenElektra
sit udtag til 1215 GWh og vil
aftage ca. 1900 GWh i 1989.

Stålskelettet til kedelbygningen på Fynsværket,

I

I
1

mn

84 8s 86 87 BB

Et minuts
afbrydelse

Det overordnede højspæn-
dingsnet slap stort set for
afbrydelser i 1988. Når virk-
ningen af alle afb'rydelser
lægges sammen,,ikke-leve-
rede megawatt-timer", svarer
det tilen fuldstændig afbry-
delse af ElSAM-systemet i

ca. et minut. I alt blev 65 MWh

"afbrudt" - heraf skyldtes kun
de4 MWh problemermed det
overordnede højspændings-
net (150 og 400 k\,r) - resten
stammede fra fejl på 60 kV
nettet.

År MWh
1988 65
1987 228
1985 207
1985 362
1984 526

o/oo min.
0,004 1

0,014 4
0,013 4
0,024 7

0,038 12

I

1

Feilstatistik

I 1 988 var der på 1 50 kV sy-
stemet 26 liniefejl og 5 sta-
tionsfejl,
Fellfrekvensen for I50 kV
ledn ngerne var 1 ,05 fell pr. år
pr. - 0O "n, Det t rsvarende tal
for perioden I979-1988 var
I 65 fejl pr år pr, 100 km
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Efter den nødvendige undersøgelses- og planlægningsfase går det nu stærkt med at
bygge decentrale kraftvarmeværker. I Jylland-Fyn drejer det sig foreløbig om 21 værker
påtilsammen 1 82 MW. De ventes alle at være i drift inden udgangen af 1gg1 . Den sam-
lede pis for de 21 værker ventes at blive 2-2,5 mia. kr. Dyrest bliver de små biogas- og
halmfrede anlæg - billigst de større naturgasdrevne. Men alle typer anlæg skal af for-
søgsmæssige grunde indgå i kraftvarmeprogrammet, som ser sådan ud: 7 naturgas-
fyrede anlæg (61 MW), 2 biogasanlæg (1,2 MW),4 affaldsantæg (15,3 MVt/),3 halmfyrede
(8,6 MW, 1 naturgas/biogas (5 MtAl, 3 halm/affald (73 Mlrll) 1 kul/hatm (18 Mtrfi.

1B

ELSAM forsker i
miliø, vind, kulfyring,
elbesparelser,
supraledning og
elregninger

Røggasrensning var også i 1 9BB en
af de største opgaver inden for
ELSAMs og de syv jysk-fynske kraft-
værkers forsknings- og udviklings-
arbejde. Prøvedriften af SNOX-pilot-
anlægget på Skærbækværket udvik-
lede sig så godt, at det i begyndelsen
af 1 989 kunne danne grundlag for
beslutning om at bygge et prototype-
anlæg på Vendsysselværkets blok 2
på 295 MW. I SNox-processen fjer-
nes både svovldioxid og kvælstof-
oxider frarøgen. Restproduktet er
svovlsyre, som kan afsættes til in-
dustrien. Anlægget er udviklet sam-
men med firmaet Haldor Topsøe.
Der var andre røggasrensningspro-
jekter, men året bød også påopgaver
som kulforbrændingsteknik, supra-
ledning, lokalforsøg med elbesparel-
ser, informative elregninger, udvikling
af forgasningsteknikker og brænd-
selsceller.
Blandt de nye opgaver er udviklingen
af F.L. Smidths Coronox-proces og
Niro Atomizers spray-absorptions-
anlæ9.
Med disse aftaler er ELSAM enga-
geret i udviklingen af fire forskellige
teknikker til røggasrensning.
I Coronox-processen renses rØggas
ved hjælp af en elektronstråleproces
i et specielt elektrofilter, Processen
har intet spildevand, og restproduk-
terne kan udnyttes som gødning.
Arbejdet er delt i tre hovedfaser, hvor
førstefase i 19BB haromfattet labora-
torie- og udviklingsarbejde hos F.L.

Smidth. Anden fase er at bygge og
drive et pilotanlæg. Projektet lægger
op tilen evt. tredje fase, som omfatter
projektering af et egentligt demon-
strationsanlæ9.
Formålet med at udvikle compact-
spray-absorptions{eknikken er, at
kunne mindske dimensionerne af
spray-absorberen. Efter laboratorie-
forsøg i 1988, erdet planen at bygge
et pilotanlæg på Enstedværket i

1989. Der er sat arbejder i gang med
restprodukter fra afsvovlingsanlæ9.
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Kul blev dyrere i 1988
Kul

Kulpriserne steg mærkbart i 1988.
Prisstigningen slog dog først igen-
nem i løbet af 1988, og da hovedpar-
ten af ELSAMs priser blev fastsat i

efteråret 1 987, blev prisstigningen
for ELSAMs vedkommende mode-
rat. ELSAMs gennemsnitspris for
19BB blev 9,83 kr./GJ, hvilket er en
stigning på 5 pct. iforhold til året før.
Efterspørgslen har været stigende
især i Fjernøsten, og samtidig har
producenterne, på grund af de lave
priser i de senere år, lukket urentable
miner og dermed tilpasset produk-
tionen til efterspørgslen.
ELSAM er i den gunstige situation at
have lagre til otte måneders forbrug,
hvilket udnyttes ved at undlade køb,
når presset på markedet er størst.
De totale kultilførsler blev på 5,2 mio.
ton, hvilket er noget mindre end op-
rindeligt forudsat. Det s§ldes den
ugunstige markedssituation og en
stor elimport, der medførte en ned-
gang i forbruget til 5,5 mio. ton.
Colombia, USA og Australien var de
største leverandører, mens USSR,
Polen, England, Kina, Venezuela og
Canada leverede mindre mængder.
De europæiske leverandørers betyd-
ning bliver stadig mindre for ELSAM.
Polen, der tidligere var storleveran-
dør, harannonceret, at detvil stoppe
ekspoden, USSR eksporterer kun
mindre mængder, og England er
mindre interesseret iekspoften af
kraftværkskul end tidligere,
USA er atter blandt ELSAMS leveran-
dører. Også denne gang er USA
kommet til på Australiens bekost-
ning, idet stigende fragtrater, sti-
gende kurser på australsk valuta og
mindre produKion har gjorl Austra-
lien mindre konku rrencedygtig.
ELSAM støtter etableringen af nye
miner gennem indgåelse af langtids-
kontrakter og dermed sikring af en
del af minernes eksistensgrundlag.
Et eksempel herpå er den mange-
årige2 mio. ton/år-kontrakt med
Colombia.
I 19BB indgik ELSAM aftale om kulfra
en ny mine "Guasare" i Venezuela.

20

En anden interessant mulighed er La
Loma-projektet i Colombia.

Olie
I begyndelsen af oKober faldt fuel-
olieprisen drastisk, og en kort over-
gang var prisen endog lavere end
kulprisen.
ELSAM benyttede lejligheden til at få
lagrene af olie til såvel kraftværksbrug
som til kulskibene øget. I det korte
tidsrum, priserne var attraktive, var
de mængder, der kunne købes, dog
begrænsede.
En ny aftale mellem OPEC-landene
om produktionsbegrænsning sendte
atter priserne i vejret, og ved årsskif-
tet var fuelolien igen 50 pct. dyrere
end kul.

Skibe

CALORIUS er det nyeste skib i

ELSAMs flåde af skibe til kultrans-
por1. CALORIUS, som er en 4600 hk
slæbebåd, blev leveret idecember,
og er indsat i daglig drift som "skub-
ber" af ELSAMS pramme.
Søsterskibet JOULIUS leveres fra
Dannebrog Værft ÆS ifebruar 1 989.
Massegodsskibene ELSAM JYL-
LAND og ELSAM FYN har i 1988
sejlet uden problemer ifast rutefart
mellem Colombia og Danmark.

Ny rekord:
90 pct. af flweasken
nyttiggiort

I 19BB blev der nyttiggjort godt
550.000 ton flyveaske fra kraftvær-
kerne i ELSAM-området. Det svarer
til ca. 90 pct. af den samlede aske-
produktion, og det er den hidtil høje-
ste grad af askeanvendelse, vi har
haft.
Det har kun været muligt at nyttiggøre
så store askemængder ved at op-
grave tidligere deponeret aske fra fire
askedeponier. Når der på kort tid
skal anvendes store askemængder
som fyldmateriale i bygge- og an-
lægsarbejder, kan det være nødven-
digt, for overhovedet at deltage i

sådanne projekter, at kunne hente
asken i deponierne. Endnu en be-
grundelse for at opgrave aske fra
deponierne er, at der i perioden maj-
november ofte er mangel på tør aske
til cement-, beton- og asfaltproduk-
tion. Det betyder, at der i dette tids-
rum er helt utilstrækkelige aske-
mængder fra den løbende produk-
tion til rådighed som fyldmateriale.
Der er i 19BB afsat omtrent lige så
store askemængder til opfyldnings-
formål som til samtlige andre formåI.
De store opgaver, hvor asken kan
anvendes som fyldmateriale, har ofte
en lang tilblivelsesperiode og er ofte
underkastet politiske og budget-
mæssige ændringer i både omfang
og tid. Der foretages en løbende

fiourtøring af påbegyndte- og op-
søgning af nye anlægsopgaver, og
der er begrundet forhåbning om fort-
sat god afsætning, både på dette
område og til de industrielle anven-
delser.
Det første restprodukt fra røggas-
afsvovling fremkommer i begyndel-
sen af 1989 på Studstrupværket.
Udover brug som fyldmateriale, er
der endnu ikke fundet nogle srkre
anvendelsesområder for dette pro-
dukt. DerJor iværksatte ELSAM i

'1987 et storl forsknings- og udvik-
lingsprojekt, som har til formål at
finde anvendelse for afsvovlingspro-
duktet. Der foretages sideløbende
en vurdering af afsætningsmulighe-
derne for andre typer afsvovlingspro-

i
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Ønsker Egen import
af naturgas

efter gas

dertilrådig-

DANGAS arue1uer med flere mulig-
heder for at ekspandere. Blandt
andet forhandles der med DUC om
øget produktion fra Nordsøen, med
Statoil om import fra den norske del
af Nordsøen og med Sovjetunionen.
Årsagen til denne aktivitet er et for-
ventet stort marked isverige, som
skal afuikle kernekraft over en årræk-
ke, og som derfor nu sersig om efter
alternativer.
Der er imidlertid ingen forbindelse
mellem norske Ekofisk og danske
Tyra, og af strategiske årsager er det
muligt, at Sverige og Norge enes om
en direKe ledning fra de norske
Nordsø-felter.
Der er store mængder gas til rådig-
hed iNorge og USSB, og markeds-
priserne ventes på kort sigt at blive
lave.
På længere sigt er der betydelig usik-
kerhed. Der er et stort forbrugs-
potentiale i Norge, Sverige og i Syd-
europa, der alle planlægger en mas-
siv gasudbygning. Da etablerings-
omkostningerne for ny gasproduk-
tion og investeringer i rørledninger er
betydelige, må der imødeses højere
priser, når den nuværende kapacitet
er opbrugt.
For Danmarks vedkommende er der
ikke danske gasressoLrrcer I tilstræk-

keligt omfang til en væsentlig benyt-
telse i kraftværkerne, og det betyder,
at et fremtidigt gasforbrug bliver ba-
seret på importeret gas. Valutamæs-
sigt sidestilles gassen derfor med kul
og olie.
En ny kontrakt om levering af gas fra
Norge til de hollandske elværker mar-
kerer en nyskabelse på gasmarke-
det. Kontrakten omfatter kun salg til
en anvendelse, nemlig elproduktion,
og Statoil leverer gassen direkte til
slutforbrugeren uden om det na-
tionale gasselskab. Det er også nyt,
at kontraktprisen reguleres efter
blandt andet kulprisen, og at oliepri-
sen kun har ringe vægt.
ELSAMs muligheder for at udnytte
gas tilfremtidige anlæg afhænger i

højgrad af, om lignende kontrakter
kan indgås i Danmark.
For at gassen skal blive interessant
for ELSAM i store kraftværksenhe-
der, må gasprisen vaere konkurren-
cedygtig med kulprisen - kraftværks-
i nvesteringer, miljøegenskaber,
driftsforhold og virkningsgrad taget i

betragtning.
Dette har hidtil ikke kunnet opnås,
fordide naturgaspriser DANGAS har
tilbudt, er væsentligt højere end pri-
serne på det internationale gasmar-
ked.
Mulighederne for at gassen kan blive
konkurrencedygtig vil øges betyde-
ligt, hvis vi får:

- adgang tildirekte aftaler mellem
ELSAM og gasproducenten.

- Adgang til udenlandske gasres-
sourcer.

- Mulighed for at udnyttedet danske
transmisgionsnot: rnod rlmelig be-.
taling.
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Resultatopgørelse

For perioden 1 . januar til 31 . december 19BB

Generel ELSAM -vi rksom hed
Net, drift og ptanræsnins . . . iiiiiiiiiiiiiii*§ilåi§#ii

1 987

69.793
45.690

3.934
37.986

5.972
163.375

-163.375

-64.081
255.958
56.928

lndbetalt af interessenterne .

lndbetalt af interessenterne .

Brændsel
Kulkøb cif
Oliekøb cif

248.805
-187.091

61.714

61.714

-61.714

1.335.331

-9.1 33
15.222
48.608

128.006
25.752

1.543.786
-1.543.786

181.787

-31.371
150.416

-150.416

12.773
j! 64.001
!i 129.000

;:rlt,:iilrl:;:ltlll:illlilll:li:t:t:ll:iilri:ir':jtj:li1,:iir:;it ulieKØb crt
Gaskøb cif
Brændselstransit
Direkte brændselsomkostninger
lndirekte brændselsomkostninger

El-udveksling med udlandet
lmport
Eksporl

Afregnet med interessenterne

Kommende anlæg

Overførlfrabrændselsafregningen . . . . . . I

Overført fra afstået net 1985 ;

i

lndbetaltafinteressenterne . .....:

24

Finansiering
Renteindtægter
Renteudgifter.......
Årets kurstab (beregnet)
Eksternefinansieringsomkostninger . . . . .

lnterne rentemellemværender
ELSAMS finansieringsomkostninger
Kurstab overført til status
Afskrevet kurstab overførL fra status . . . . .

Afskrivn i nger og henlæggelser

70.000
-70.000
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Notertil balance

Note 1 - Anlæg og afskrivninger

Henlaegqelser

,3i48.5123

Note 2 - lkke realiserede kurstab

Saldoen viser kursdifferencer på restgæld beregnet som kursforskellen mellem optagelsestidspunktet

for lån og de aktuelle kurser på statustidspunktet.

Note 3 - Realiserede, ikke udgiftsførte kurstab

Kurstab og kursgevinst kan i henhold til ellovens bestemmelser fØrst ovedØres til resultatopgØrelsen,

når de realiseres ved tilbagebetaling af lånene.

0 328.299 80.784 :24?,5t s

i

:Luftlednihgar',,,

.kåblei.1 ., .,,.. .

,Ståtionei ,'ri 
: :,,

.,uvDc'ånlæ§:

,Teloanlæg,.:, ,

,l1tll§fi§5r, i ;r, ,

Plamsy§em.,
rHåvneanlægi,r,

.Ejendommet,r,
:Udstyi, i,, r,r", ,r :r:l

,i361':378,,,'

:'28:321

,1,å0,§;9,,

'222:st8;
,''s1,,2g2,,.

?0o.212,,

",78,.O85,,
rr 76:,31B,,r

,.',89:'0451

',,26,.730:i'

335.912
26.321

102.341
215.908

25.904
278.503

10.894

64.534
65.845

23.458

,r 25,466
,i 

"1,: 
.::§,,

:.,,,23;6å8

.',l,..16,6..1.01,

.'.,,::l.§r,:0.2"8,:

42\ri239,,

1671,,1:9,t,1

.t..:11:.784)

,::23.!§$:

,'. ,3..,272

1.73B.348 5BB 72B

Reåliserel

kurstab I

1 9BB

Saldo

31 ,12.88

310.977 ':,,,84.'932

r'..'.,1r.581-

330:105 1

:', ,,',,1t';§§§r'r

31 1.705 ':C28:29i8 ,'69,.919i

26

Kommendeanlæo

Anlægs-

værdi

Afskriv-

ninger

Rest til

afskrivning

1.149 624

Saldo

01 .01.88

Kurstab

i

1 9BB

Finah§lån

!mportlån

65.804
Å 11E

86.513

Saldo

01,01 ,BB

Realiseret

Kurstab l

1 oaQ

Afskrivning

af kurstab

1 9BB

i:'sål'do. ,,,

31,',.,1,2,88,
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6
ELSAMPROJEKT A/S
vil mangedoble sine
eksterne opgaver

ELSAMPROJEKI A/S vil øge sine
eksterne opgaver både herhjemme og
i udlandet meget væsentligt i de kom-
mende år. Der blivertale om en man-
gedobling af disse opgaver, således at
de i 1995 udgør30 pct. af firmaets
samlede omsætning (mod i dag 7,5
pct.). Samtidig med denne
ekspansion vil firmaet fastholde den
opgavemængde, det hidtil har udført
for ELSAM og desWjysk-fynske kraft-

væker. Det fremgår af den strategi-
plan, som ELSAMPROJEKTS bestY-

relse godkendte ved årsskiftet.
Det ambitiøse må|, som indtil 1995

forudsætter ansættelse af ca. B0 med-
arbejdere, tager udgangspunl<t i den

rivende udvikling, firmaet harværet i,

siden det forto år siden blev selvstæn-

digt. I 19BB øgedes omsætningen til
'106,2 mio, Xr. 1+ SS pct.). Året førvar
stigningen 40 pct. Medarbejdertallet
var ved årsskiftet 213 ' en stigning på

30 pct.
ELSAMPROJEKTs hovedoPgaver er i

øjeblikket de tre store blokanlæ9, som
er under planlægning, projektering og

28

bygning på henholdsvis Skærbæk-
værket, Vestkraft og Fynsværket.
Samtidig akkumulerer firmaet stadig
mere miljøteknologisk viden. Firmaet
deltager således fortsat i arbejdet med
at bygge Danmarks første afsvovlings-
anlæg på Studstrupværkets blok 3 og
4. Det erogså med i udviklingsarbejdet
omkring SNOX-processen, som sam-
tidig renser røgenfor både svovldioxid
og kvælstofoxider. Også laboratorie-
studier omkring rØggasrensning ved
hjælp af eleKrofiltre (Coronox) er fir-
maet med i. Firmaet er engageret i

arbejder omkring udnyttelse af vind-
kraft og indenlandske brændsler
(halm, biogas, naturgas, affald, træflis),
og med i udredningsarbejder omkring
brændselsceller og kulforgasning.
I 19BB investerede firmaet en halv

snes millioner kr. bl.a. i nyt edb-uds§r.

Samarbeide med
middelhavslande

Sammen med moderselskabet
ELSAM forhandlede ELSAMPRO-
JEKI i 1 9BB om nærmere samarbejde
med de offentlige elforsyningsselska-
ber Public Power Corporation i Græ-
kenland og Electricidade de Portugal i

Portugal. Forhandlingerne resulterede
i begyndelsen af 1989 med underteg-
nelse af samarbejdsaftaler, der omfat-
ter områder som restlevetidsundersø-
gelser, kulkonvertering, vindkraft plan-
lægning, HVDCJorbindelser m. m.
ELSAMPROJEKT harværet med til at
undersøge tre ældre kraftværker i

Zimbabwe med henblik på rehabilite-
ring. I Portugal er der ydet rådgivning i

forbindelse med opførelseaf en kulter-
minal. Endelig er der større og mindre
opgaver på vej i Puerto Rico, Norge,
Sverige, Azorerne, Polen m.m.



6Z

't vstf 'anqcs'H
'uolog H>'opBe 'y

'uerxl: 'per6o8 'y
' (pueLurol)'lUqeJ luolloC

pueluod Oroqley'uos;Pl suo^ols 'O

:eslerÅ1seq s3)SVNVC

'elseenÅg uol O0O'gLt
1e Dles pe^ '»l 'olru L'6; gd pnls

-lono ]o ne6 ge>1;rnq ''r>l 'orur 6'8Z Ed
0urulæsuuo uo 886 L ! op^eLl laeul;rl

'(rcd sz)
/\VSt= 6o ('1cd 9Z)lvHytf '('Icd

09) pueluod O;oqpy 1e sefe uos
'S/l I)SVNVC ]oeurlJ ueuue6 ;e1s

]oC 'uoulsnpuruoloq 0o -lueuec
1r1e1seenÅg 1e 0uru1æs1e uo Xuqel

luerr'roC pueluod Oroqley Sl/ 60

llvHylf peu repleqrelles /\VSl=

sl aI§auPC

's//
leru6edt-uoy ollO-dB'uopeorl171'd

'llaLls ISUec s//'uosuolsuy 'H

'IUqel luarrjoc
puelyod Oroqley g7r7 'preeDnols 'd

'y\vsl='uosropod IjBy
'(pueuro$' y\VSl='uuelr-rL.lces Inod

:esgerÅ1seq suoleu tuJ.lollny
'erepfeq

-iepour gg 1e Oue6pn slorp po^ pols
-oq ]oleuosiod 'r) 'otl! 6'1_7 pd Oulu
-l€esuro uo 886 |- | op^eq ualeutullol

'('pd e L) Sl/ tn) aA 0o ('rcd
9 t) 1or.ts )suec S// '(']cd / L) )UqBl
tuoLUoC pueluod Oroqpy SA/'('lod

99) y\Vsll 971 1e sete uoleutlurof
'(qø1ue 26)erelseoc

0o (qø;ue 67;) euuuuerd peLu
e1a>1s ueOuruqllspn '16eenpøp uo1

000'0t L l!1000'0 L erlostorrØls loqlls
,t I p.loqLuo snltrrv lll r!o>i ouolln)

'ereOnrqroln>1

erpue 0o ro)jJæAger>l lr11eprol 0o
]oqrlspn io^olq lo LUos 'ln)i uo] 'otLU

/'I UØllll 886 t ! 
^olq 

uoleutuloilny

rojosr^or oporosrjolnEslEls
6urploy 'llor.UEl\ t loqØqcs

IOeurusuorsr^ou
uo!s!^eu

uospe/\ {;r11 røplerrp' urpy
uolDlerlo

e:epteqæpeur le 16;en *
*uesue6røp duey 'y

+uosueH-purl'v
-dnrlserg';

dot'o'n
uosuof 'y'B

IplLut-.lcs'B'f
(pueuo11sæu) uesqcÅ1'g

(pueuuo,1) oqlÅ19 'g

sA/ rv3roHdwvs'I3
Jol uosleJrtsaE

L.L 2,8
t'Lt 9'92

t'92 I'w
6'92 o'ee

9'69 Z'90 t
'r)'orUJ 

"l)'oll.u /86L 886t

lqsrouolelnsou
lE>issqe)qos

6o1e>is-y
rorØpuBro^ol

ercpfeqrepeLule
oslopuoAUV

0uru]æstuool+eN

g96l lsllnsau

S/I TUI{IIÆUII.f,If}X SNHUV

ii*li.:Hl

iig;g,#,.yt. t!\t::+ !i:t i!a- : j..j=
:,.+a+.j :tr!:.-..- 1 ! l:i
ii,i-1ii.i:11ji!-l:i:1ti1:
:!:i:il!;?..,:iti.!;!:Fj 't:!:!)!:.:-_:r1t;)i:!!:,1i.:!:



-15. ian.
Frederi kshavn Kraft varmeværk
indvies.

4. feb.
Bestyrelsen beslutter at bygge
to skubbe/slæbebåde på Dan-
nebrog Værft iÅrhus.

4. feb.
ELSAM indvier informations-
center.

6. april
Første spadestik tages til 350
MW kraftvarmeblok på Vest-
kraft i Esbjerg.

18. april
Energiminister Svend Erik
Hovmand indvier Velling
Mærsk møllepark.

2O. april
På initiativ af ELSAM,
ELKRAFT og DONG deltager
en halv snes danske eksporlfir-
maer i en fælles energistand
på den årlige industrimesse i

Hannover.

5. mai
NORDEL markerer sit 25 års
jubilæum ved årsmødet iOslo.

ELSAMs informationscenter ved hovedadmi nistrationen i Skærbæk.
Fredericia.

29. august
Energiminister Jens Bilgrav-
Nielsen indvier mølleparken i

Nørrekær Enge.

2O. okt.
ELSAMS to nye skubbe/slæ-
bebåde navngives JOULIUS
og CALORIUS,

27. okt,
"The Powerful Wind..
Eksportfilm produceret af
ELSAM, ELKRAFT og Dansk
Vindmøllefabrikantforenin g

bliver nummer tre af 620 film
fra 42lande på international
filmfestival i Lausanne.

NKT har fremstillet to-leder flad-

kablet som indgår i Konti-Skan 2
forbindelsen på strækningen
mellem Læsø og Sæby.

3. nov.
Bestyrelsen godkender bud-
get 89 og vedtager fix-prisord-
ning for værkerne ved kom-
mende kraftværksbyggeri.

24: nov.
På orienteringsmødet i Århus
var "Brundt-landrappoft en"
hovedtemaet.

3O. nov.
Årets maks-belastning opgø-
res til 3208 MW - et fald på 3,2
pct. sammenlignet med 1987.

Dec.
ELSAMs pramsystem har 10
års jubilæum.

31. dec.
Årets elforbrug i Jylland-Fyn
opgØres til 16,38 TWh (+ 1,7
pct.).
- Det svarer til 57 pct. af det
samlede danske forbrug. 

__ H)

ELSAM i 1988

19. maj
De 42O deltagere i ELSAMs
orienteringsm øde hører f ore-
drag om højspændingslednin-
ger og sundhedsrisici.

8.iuni
Bejsegilde på afsvovl ingsan-
læ9, Studstrupværkets blok 3.

8.iuni
lndvielsen af Tjæreborg-møllen
(2000 kW overværes bl.a. af
de 200 deltagere i en EF-vind-
konference i Herning.

18. iuli
Konti-Skan 2 går i prøvedrift

Energiminister Jens Bitgrav-Nielsen sætter vindmøllepark Nønekær Enge i gang,

30
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