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PSE Operator S.A. - operatorem polskiej części
SwePol Link
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył Polskie Sieci Eelektroenergetyczne
Operator S.A. operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego polskiej
części SwePol Link.

Prezes URE wydał decyzję w sprawie polskiego operatora SwePol Link 31 grudnia 2010 r..
PSE Operator S.A. zostały operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego na
polskiej części polsko - szwedzkiego połączenia SwePol Link do dnia 1 lipca 2014 roku.

PSE Operator SA zapewnia dostęp do polskiej części układu przesyłowego, w zakresie
posiadanych zdolności przesyłowych, na warunkach uzgodnionych z operatorami systemów
przesyłowych krajów sąsiadujących z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z
wykorzystaniem każdorazowych zasad udostępniania zdolności przesyłowych spełniających
wymagania niedyskryminacji i przejrzystości, a także jest odpowiedzialny za prawidłową
realizację zadań operatora systemu przesyłowego w tym w szczególności zadań, o których
mowa w art. 9c ustawy - Prawo energetyczne.

URE negocjuje regionalnie

Wyznaczenie operatora polskiej części SwePol Link to kolejny krok URE, w kierunku
tworzenia regionalnych rynków energii.

Jeszcze w marcu 2010 roku operatorzy systemów przesyłowych Polski i Szwecji - PSE
Operator SA i Svenska Kraftnät (SvK), podpisali wspólną deklarację o prowadzeniu prac nad
wdrożeniem rynkowych mechanizmów udostępniania zdolności przesyłowych połączenia
SwePol Link. Deklaracja ta została pozytywnie przyjęta przez Regulatorów obu krajów, a
podjęte prace były przez nich nadzorowane. W 2010 roku eksperci URE prowadzili
intensywne negocjacje w sprawie udostępniania zdolności przesyłowych infrastruktury
energetycznej na dnie Bałtyku. W rozmowach prowadzonych w Warszawie i Sztokholmie,
uczestniczyli przedstawiciele operatorów systemów przesyłowych, firm energetycznych,
giełd energii oraz przedstawiciele Regulatorów rynków energii Szwecji i Polski.

Regulatorzy i przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych pracowali w ramach Grupy



Wdrożeniowej „Optymalizacja wykorzystania połączenia międzysystemowego SwePol Link i
Połączenia Bałtyckiego” (IG “Optimizing the use of the interconnectors - SwePol Link and
Baltic Cable”), funkcjonującej w ramach ramach Inicjatywy Regionalnej Rynku Północnego
ERGEG (European Regulators’ Group for Electricity and Gas).

O SwePol Link zdań kilka...

Linia przesyłowa SwePol Link to podmorskie połączenie kablowe prądu stałego (HVDC) o
napięciu 450kV i mocy znamionowej 600MW. Unikatowość tego połączenia polega na
wykorzystaniu kabla powrotnego MCRC 24kV zamiast tradycyjnie stosowanych elektrod.
Stacja po stronie szwedzkiej została zlokalizowana na terenie nieczynnego kamieniołomu,
położonego na półwyspie Starno nieopodal miejscowości Karlshamn. Odcinek lądowy w tej
części ma 2,5km długości, następnie kabel wchodzi do morza, omija duńską wyspę
Bornholm i wychodzi ponownie na ląd w okolicach Ustki. Dalsza część linii to odcinek
lądowy o długości 12 km zakończony stacją przekształtnikową w okolicach Słupska. Nad
poprawnością działania stacji czuwają zaawansowane systemy "MACH II", po jednym w
każdej stacji. Kontrolują one wszelkie procesy mające istotny wpływ na poprawność
działania łącza, współpracując ze sobą poprzez łącza telekomunikacyjne.

Układ przesyłowy prądu stałego Szwecja - Polska został oddany do użytku w sierpniu 2000
roku. Powstał on w wyniku szwedzko - polskiego porozumienia firm: Svenska Kraftnät,
Vattenfall AB i Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (obecnie PGE S.A.), na mocy
którego w 1997 utworzona została firma SwePol Link AB, zadaniem której było
zainstalowanie, a obecnie eksploatowanie połączenia kablem podmorskim Szwecja - Polska.
W 1998 roku utworzono polską filię firmy SwePol Link AB - SwePol Link Poland Sp. z o.o.,
która zajmuje się obsługą kabla po stronie polskiej. Technicznym utrzymaniem łącza po
stronie polskiej od początku jego istnienia zajmują się Polskie Sieci Elektroenergetyczne -
Północ S.A.. Od kwietnia 2007 roku PSE-PÓŁNOC rozpoczęło również obsługę łącza po
stronie szwedzkiej wygrywając przetarg z konkurencyjnymi firmami szwedzkimi.

Więcej informacji na temat linii przesyłowej SwePol Link na stronie
www.pse-swepollink.pl/index.html.
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