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Utredningsområden på Svk:s nätplanering

Nord

Tönn Arro

Marie Nyberg

Mitt

Martin Ranlöf

Syd

På gång i nord
 Samråd Messaure-Keminmaa (pågående, sker digitalt)
 Stationsförnyelse Midskog, ska var klart under 2020
 Pågående upphandling av Storfinnforsen-Midskog ledningsförnyelse, omtag

Pågående utredningar
 Indalsringen väst (ansökningar nära Midskog)
 Indalsringen, reinvesteringar runt Stadsforsen (koppling till NordSyd)
 Ansökningar vid Grundfors, AL1&AL2, Porjusberget
 HYBRIT utredning (uppstart)
Behov av utredningar:
 Lång kö av inkomna ansökningar (vindkraft och förbrukning)
 Seriekompensering SE1-FI
 Reinvestering KL8 S1-2+S5 Midskog-Kattstrupeforsen-Mörsil

 Översyn teknisk överföringskapacitet Snitt 1.
 Nätförändringar pga. Nord-Syd
 Kapacitetsbehov norrlandskusten

På gång i område Mitt (1)
> Anslutningsärenden längs med snitt 2-ledningarna
> Vindkraftansökningar i Tandö, Torpberget, Tovåsen, Gäddtjärn, Albacken, Orsa
Finnmark. Total ca 5000 MW, varav positiva förhandsbesked lämnats för ca 2500 MW.
> Tekniska utmaningar för att hantera nya stationer på seriekompenserade ledningar –
FoU studie skall påbörjas för att studera maximal strömtålighet på snittledningarna
> Termisk och dynamisk systemstudie pågår för att studera vilken total inverkan den
tillkommande produktionen samt förändringen av seriekompenseringen har på
överföringskapaciteten i snitt 2.

> Inkomna ansökningar för havsbaserad vindkraft
> Inkomna anslutningsärenden för havsbaserad vindkraft omfattar totalt ca. 9000 MW
(Anslutningsområde från Stockholm till Hudiksvall, utreds enl. plan Q2 2020-Q1 2021)

På gång i område Mitt (2)
> NordSyd (Inklusive Mälardalen och Uppsala)
> 4 utredningspaket har initieras: Uppsala, Västerås, Hallsberg och Karlstad
> Uppsala och Västeråspaketen pågår
> Resulterar i att ett femtontal olika projekt kommer starta under år 2020
> Etapp- och avbrottsplanering
> Högtemperaturlina Untra-Valbo
har gått över i projektfas
> Hantera termiska
begränsningar av
snitt 2 redan idag
> Tillåter ökning av
Västeråsabonnemang från
355 till 455 MW (år 2021)
> Första högtemperaturlinan i
stamnätet

På gång i område Mitt (3)
> Gävleutredningen – start juni 2020
>

Totalt 8 st. inkomna ansökningar omfattande:
>

Ökat effektuttag i form av industrilast: ca. 500 MW

>

Ökad effektinmatning i form av vindkraft: ca. 2400 MW varav ca 1900 MW
havsbaserat

> Stockholm
> Kortsiktiga kapacitetslösningar
> Utredning klar kring åtgärder för ökad kapacitet
mot Stockholm/Uppsala vilket möjliggör ett ökat
uttag i storstadsområdena om ca. 300 MW
(Tunaåtgärden - anslutning till CL11 S1-2,
Forsmark-Odensala, år 2023)
> Projektfrågor för Stockholms Ström samt
Storstockholm Väst

> Föra dialog med regionnät för samplanering
> Felströmsdimensionering

På gång i söder (1)
Vindkraft - hav
 24 000 MW i anslutningslistan, dock många överlappande projektförslag.
 Effektvolym med antingen beviljade abonnemang eller tecknade intentionsavtal

4600 MW.
 Besked från Regeringen om slopade anslutningsavgifter eller inte under 2020?
 Intern utredning om kö- och handläggningsprinciper för kapacitetstilldelning
havsbaserad vindkraft. Uppdrag initierat i april 2020.
 Gemensamt position paper ENTSO-E gällande utveckling av havsbaserade elnät
(finns snart att ladda hem från www.entsoe.eu)

På gång i söder (2)
Borgvik-Skogssäter och utredningspaket Östkusten

Ökad
överföringskapacitet
SE3-DK1

Ökad överföringskapacitet
SE-DE

Tidigareläggning förnyelse
1950- och 60-talsledningar med
duplexbestyckning från perioden
2040-50 till 2030-40

På gång i söder (3)
Ekhyddan–Nybro–Hemsjö (Småland)
 Svk har bemött Ei:s yttrande på överklagan från november 2019, handläggning hos
Regeringen pågår fortfarande.

Skogssäter–Stenkullen (Västergötland)
 Framkomlighetsproblem på norra delsträckan sydväst om Skogssäter
(passage genom riksintresse för naturvård)
 Ett antal viktiga drivkrafter uppnås dock genom att etablera ytterligare en ledning på
endast delsträckan Romelanda-Stenkullen.
 Projektet och koncessionsansakan har därför delats upp i ett sydligt och ett nordligt
delprojekt för att minimera konsekvenserna av det tidstapp som omtaget för

ledningssträckning nära Skogssäter kommer att innebära.

På gång i söder (4)
Stationer
 Många projekt 2023-25:
Hageskruv, Kilanda, Kolstad, Timmersdala, Glan, Åker, Kimstad

Övriga ledningsprojekt
 Myndighetsdialog för västkustprojekten (förnyelse av 1950-talsledningar från Trollhättan
i norr till Malmö i söder). Projektering och förberedande arbeten fortsätter under 2020.
 Skarvbyten SydVästlänken.
Utlandsförbindelser
> Energinet har inlett förundersökning inför förnyelse av Öresundskablar Kristinelund–
Hovegaard. Samverkan kring avbrott, nätanalyser, elkvalitetsfrågor.
> Förnyelseutredning Konti-Skan 1-2 inleds hösten 2020.

Beslut fattade sen senaste
Planeringsrådet
FT 41 Kolbotten, Förnyelse av krafttransformator

Investeringsbeslut

2019-11-27

Hall Stationsförnyelse

Inriktningsbeslut

2019-12-18

Krångede – Horndal, livstidsförlängning

Inriktningsbeslut

2020-03-24

Revisionsprojekt luftledningar

Inriktningsbeslut

2020-03-24

Hageskruv, ny 400 kV-station

Inriktningsbeslut

2020-03-24

Forsmark FT47 förnyelse

Inriktningsbeslut

2020-04-16

Timmersdala FT52 stationsförnyelse inkl. nyanslutning T2 Inriktningsbeslut

2020-05-08

