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Yttrande angående Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om till
stånd till att dels anlägga och driva anläggning for slutförvaring av kärn
ämne vid Forsmarks kärnkraftverk i Uppsala län och att dels hantera och 
bearbeta kärnämne och kärnavfall m.m. i mellanlagret (Clab) samt bygga 
en anläggningsdel för inkapsling av kärnämne och sedan driva Clab och 
inkapslingsdelen som en integrerad enhet (Clink) vid Oskarshamns kärn
kraftverk i Kalmar län 

Ert diarienummer: M 1333-11 

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har följande 
synpunkter: 

I anslutning till kärnkraftverken i Forsmark och Oskarshamn har Svenska kraftnät 
flera anläggningar som är av betydelse för rikets elförsörjning. 

1.1 Forsmark 
I närheten av det planerade slutförvaret i Forsmark har Svenska kraftnät stamnätsstat
ion Forsmark (FT46 och FT47). Till denna ansluter fem 400 kV-stamnätsledningar. I 
närheten ligger även stamnätsstation Dannebo (XT70) där Svenska kraftnät har två 
anläggningar för överföring av elektrisk effekt genom likström (HVDC) till Finland. De 
två likströmsförbindelserna Feno-Skan 1 och Feno-Skan 2 går från station Dannebo ut 
till kusten norr om Forsmarks kärnkraftverk. 
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Dagens situation HVDC-anläggningar i Forsmark 
1989 togs den första HVDC-förbindelsen i drift mellan Sverige och Finland, Fenno-
Skan 1. På svensk sida är strömriktarstationen placerad i Dannebo i närheten av Fors
mark. Konstruktionen är baserad på en 400 kV DC-kabel mellan Dannebo och Rauma 
i Finland samt elektrodstationer i Finland och vid Fågelsundet, ca 25 km norr om 
Dannebo för returströmmen. Returströmmen från HVDC-överföringen leds mellan 
elektrodstationerna fritt genom vattnet/jordskorpan. 

Lösningen med elektrodstationer, istället för en metallisk returkabel, innebär att fria 
strömmar flyter mellan elektroderna för att åstadkomma den strömkrets som driver 
effektöverföringen. All ström går dock inte direkt genom vattnet mellan elektroderna 
utan den flyter också i jorden i området runt elektrodstationerna där den kan passera 
genom metall som bildar parallella vägar genom jordkopplingar. Dessa strömmar kan 
leda till en förhöjd korrosion i sådana installationer. 

2012 togs ytterligare en HVDC-förbindelse mellan Sverige och Finland i drift, Fenno-
Skan 2, med den svenska stationen placerad längre in i landet vid Hedesunda. Förbin
delsen går från Hedesunda till kusten via en luftledning. I luftledningen går både den 
spänningssatta polförbindelsen och returförbindelsen. Polförbindelsen går sedan i en 
500 kV kabel till Rauma medan returförbindelsen ansluts till samma elektrodstation 
som den äldre Fenno-Skan 1. 

De båda HVDC-överföringarna är utförda så att när de för effekt i samma riktning så 
cirkulerar strömmen åt olika håll. Det medför att så länge det går att balansera ström
men i de båda förbindelserna så tar returströmmarna som skulle gått genom elektrod
stationen ut varandra och ingen ström flyter mellan dem. Det uppstår då heller ingen 
förhöjd risk för korrosion i installationer med jordkontakt i området. Svenska kraftnät 
strävar efter att så långt det går driva anläggningarna på det sättet. Det går dock inte 
att balansera strömmen i alla situationer. Det gäller dels vid hög överföring på båda 
förbindelserna då det uppstår en obalans till följd av att förbindelserna har olika max
imal strömkapacitet och dels under de perioder då en av förbindelserna är avställd för 
årlig revision eller till följd av något haveri. 

Situationen i framtiden HVDC-anläggningar i Forsmark 
Fenno-Skan l har sedan några år tillbaka begränsningar i sin överföringskapacitet som 
en följd av en skada i kabelöverföringen. Anläggningen börjar även i övrigt närma sig 
sin tekniska livslängd. Svenska kraftnät har därför tillsammans med Fingrid, som äger 
hälften av förbindelsen, påbörjat en utredning av hur en förnyelse av förbindelsen ska 
genomföras. Utredningen väntas bli Mar till sommaren 2016. 
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Flera olika alternativa lösningar studeras men det är sannolikt så att inget av dem 
kommer att innehålla en metallisk returförbindelse som helt elliminerar strömmen 
genom elektroden i alla situationer. Beroende av val av överföringskapacitet kan den 
obalans som nu uppstår vid höga överföringar minskas. Utan en separat returkabel så 
kommer det vid revisioner och fel på en förbindelse att överföras ström via elektrod
stationerna. Att också avbryta överföringen på den felfria förbindelsen vid sådana 
tillfällen får en mycket negativ effekt på elhandeln mellan Sverige och Finland. 

Revisioner genomförs planerat runt en vecka per år per förbindelse, vilket ger en total 
tid på ca två veckor då det kommer att gå ström i elektroden istället för enbart i pol
kablarna. Till det kommer eventuella haverier. Bland dem får ett kabelfel ses som det 
mest allvarliga bland realistiska fel. Ett sådant kan leda till avbrott på den ena överfö
ringen upp till sex månader. 

1.2 Oskarshamn 
I närheten av mellanlagret vid Oskarshamn har Svenska kraftnät stamnätsstation Ek-
hyddan (FT61 och FT62). Till denna ansluter idag fyra 400 kV-stamnätsledningar. Till 
denna planeras även två nya stamnätsledningar anslutas, ny 220 kV-kabelanslutning 
till Gotland samt ny 400 kV-ledning till Nybro-Hemsjö. 

Projekt Gotlandsförbindelsen kommer att samråda om lämplig sträckning mellan 
landtagningspunkten och station Ekhyddan under sommaren 2016. 

2 Slutsats 

Svenska kraftnät har ledningsrätt för kraftledningarna som är av betydelse för rikets 
elförsörjning. Ledningsrätten innebär att åtgärder/verksamheter som på något sätt 
inskränker Svenska kraftnäts verksamhet, inte får vidtas på fastighet som belastas av 
ledningsrätten. 

Ur ett elsälcerhetsperspektiv regleras avståndet mellan kraftledningar och olika verk
samheter i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1 med ändring ELSÄK-FS 
2010:1. 

Svenska kraftnät har två anläggningar för överföring av elektrisk effekt genom lik
ström (HVDC) till Finland placerade i närhet av det föreslagna slutförvaret i Forsmark. 
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Anläggningarnas nuvarande utförande och även de aktuella planerna för deras förny
else medför att det förekommer att likström flyter fritt genom jorden vilket kan med
föra ökad risk för korrosion. 

Om de fria strömmarna via elektrodstationerna bedöms utgöra ett problem i samband 
med etablerandet av ett slutförvar av kärnämne i Forsmark behöver en dialog initieras 
för att diskutera möjliga åtgärder och dess finansiering. Kontakt om detta behöver i så 
fall tas med Svenska kraftnät före sommaren 2016 för att det ska kunna komma med i 
planeringen av den nya förbindelsen. Kontaktperson är Elisabeth Larsson, e-post: 
elisabeth.larsson@svk.se, telefon: 010-475 84 75. 

Svenska kraftnät har svårt att utifrån underlagsmaterialet bedöma om och i så fall hur 
våra ledningar och stationer eventuellt kan komma att påverkas av grundvattensänk
ning kopplad till slutförvaret i Forsmark. Svensk Kärnbränslehantering AB behöver 
samråda med Svenska kraftnät om det bedöms finnas risk för påverkan på våra an
läggningar. 

Sprängning i närheten av Svenska kraftnäts anläggningar ska utföras i enlighet med 
Svenska kraftnäts tekniska riktlinjer TR10-01 avsnitt 12.9 Sprängning. Svensk Kärn
bränslehantering AB behöver samråda med Svenska kraftnät om sprängning kommer 
att ske inom 100 meter från någon av våra anläggningar. Kontakt tas med underhålls
ingenjör via vår växel 010-475 80 00. 

Tillgängligheten till Svenska kraftnäts anläggningar, för underhåll och felavhjälpning, 
får inte begränsas under anläggningskedet för slutförvaret i Forsmark och det utökade 
mellanlagret i Oskarshamn. 

Om tillträde till Svenska kraftnäts stationer krävs ska Svenska kraftnäts tekniska rikt
linje för inpassering i stationer, TR12-03 bilaga 2B, tillämpas. 

Så länge våra rekommendationer och synpunker beaktas har Svenska kraftnät inga 
invändningar mot aktuella anläggningar. 

För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för stamnä
tet för el hänvisar vi till Perspektivplan 2025 och Nätutvecklingsplan 2016 -
2025. Dessa dokument och Svenska kraftnäts tekniska riktlinjer finns publicerade via 
vår hemsida: 

http: //www.svk.se 
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Detta yttrande har beslutats av avdelningsdirektören Malin Werner efter föredragning 
av samhällsplanerare Anna Kaller. Vid ärendets handläggning har även Ann-Marie 
Gelius, Magnus Danielsson, Ingrid Lindberg, Kristina Arrehag, Gert-Ove Persson, 
Jörgen Remelin, Helén Mårtensson och Eva Iseaus deltagit. 

Med vänliga hälsningar 

Information angående remisser till Svenska kraftnät 

Svenska kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder fullstän
digt material till oss via: registrator@svk.se alternativt till: Svenska kraftnät, Box 1200 
172 24 Sundbyberg 
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