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NordBalt är en likströmsförbindelse för 700 MW
mellan Sverige och Litauen. När förbindelsen står
klar blir de baltiska länderna integrerade med den
nordiska och europeiska elmarknaden. Läs mer på
www.svk.se/nordbalt.

TILL DIG SOM FISKAR
I SYDÖSTRA ÖSTERSJÖN

INFORMATION OM KABELNEDLÄGGNING I ÖSTERSJÖN
Detta är det andra numret av ett återkommande informationsblad om nedläggningen av NordBalt-förbindelsen
mellan Klaipeda i Litauen och Sandvik
söder om Kalmar. Syftet är att ge dig
som fiskar eller bedriver annan sjöverksamhet i området information om
var och när kabelförläggningen sker.
In courtesy of ABB

Kabelnedläggningen pågår
NordBalt-förbindelsen består av två likströmskablar och en optofiber. I dagsläget har de första
150 kilometerna av den totalt 400 kilometer långa
sjöförbindelsen sänkts ned till havsbotten. Nedläggningen utförs av ABB med hjälp av kabelfartyget Topaz Installer. Ytterligare 100 kilometer kommer att läggas ned under juli och augusti. Fartyg i
området rekommenderas att hålla ett säkerhetsavstånd på minst 500 meter till kabelfartyget. De
sista 150 kilometerna in mot den svenska kusten
läggs ned sommaren 2015.
nu startar nedspolningen
Nedspolningen av kablarna inleds i början av juli
vid den litauiska kusten och utförs av fartyget Ma-

Tips: Sök på Topaz Installer eller Maersk Lifter
på www.google.se och klicka på den översta
sökträffen, som leder till sidan »Marine traffic«. Där kan du läsa mer om fartygen och se
deras aktuella positioner på Östersjön.

Topaz Installer.

ersk Lifter. I slutet av september ska stora delar
av den nedlagda förbindelsen (250 av 400 km) vara
nedspolad. Då kablarna är nedspolade går det bra
att fiska i området igen.
Nedsatt navigeringsförmåga
Det är viktigt att känna till att de fartyg som
används vid kabelnedläggningen och nedspolningen har nedsatt navigeringsförmåga. De följer
kabelrutten och kan under pågående arbeten inte
avvika från sin kurs. På baksidan av det här informationsbladet hittar du en karta där kabelrutten
finns utmärkt.
FRÅGOR
Om du har några frågor är du välkommen att
höra av dig till Svenska kraftnäts kommunikatör
Elin Drugge. Se kontaktuppgifter på baksidan.
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Olika delsträckor är utmärkta med olika färger. Samtidigt som kabelförsläggningen fortsätter västerut inleds i början av juli
arbetet med att spola ner kablarna under havsbotten från den litauiska kusten. En större version av kartan kan laddas ned
från www.svk.se/nordbalt.
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SvensKa KRaftnät
Box 1200
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TEL 010 475 80 00
Fax 010 475 89 50
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ELIN DRUGGE, kommunikatör
Telefon: 010-475 80 54
E-post: elin.drugge@svk.se

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift
att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar
ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och
utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret
för el. Svenska kraftnät utvecklar stamnätet och
elmarknaden för att möta samhällets behov av en
säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning.
Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken.

