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Rozpoczęły się badania dna morskiego pod kabel Harmony Link
Rozpoczęły się badania dna Morza Bałtyckiego w ramach budowy Harmony Link,
nowego połączenia morskiego między Polską a Litwą. Projekt jest realizowany przez
PSE i Litgrid, operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej w Polsce i na
Litwie. Harmony Link to jedna z największych inwestycji w infrastrukturę przesyłową w
naszej części Europy.
Za przeprowadzenie badania planowanej trasy kabla elektroenergetycznego odpowiada
konsorcjum pod przewodnictwem polskiej firmy MEWO. Testy będą przeprowadzone m.in.
przy użyciu sonaru i magnetometru, specjaliści pobiorą także próbki dna. Jeżeli zajdzie taka
potrzeba, część badań wykonają nurkowie lub specjalistyczne podwodne roboty. Zbadana
zostanie trasa o długości 290 km i szerokości 300 m.
Na mapy zostanie naniesione położenie wraków czy materiałów wybuchowych zalegających
na dnie. W razie natrafienia na nie, zbadany będzie szerszy pas dna morskiego, co pozwoli
na zaplanowanie ominięcia niebezpiecznych obiektów. Raport z badania będzie gotowy pod
koniec lata i posłuży do opracowania strategii budowy i ochrony kabla.
Łączna długość kabla wraz z odcinkami lądowymi wyniesie ok. 330 km, a jego moc 700 MW.
Połączy stacje elektroenergetyczne w Żarnowcu i w litewskim Darbenai. Zostanie
wybudowany w technologii prądu stałego (ang. High Voltage Direct Current, HVDC).
Łączny koszt projektu Harmony Link to około 680 mln euro, z czego 493 mln euro będzie
pochodzić z unijnego wsparcia w ramach instrumentu Łącząc Europę (ang. Connecting
Europe Facility, CEF). Projekty związane z synchronizacją krajów bałtyckich z systemem
elektroenergetycznym Europy kontynentalnej uzyskały w 2020 roku łącznie 720 mln euro
unijnego wsparcia, najwięcej ze wszystkich projektów zgłoszonych do dofinansowania z CEF.
Harmony Link to drugie połącznie elektroenergetyczne między polskim i litewskim systemem.
– od 2016 roku działa napowietrzna linia LitPol Link, łącząca stacje Ełk i Alytus na Litwie.
Podmorski kabel pozwoli na poprawę bezpieczeństwa energetycznego regionu, otwierając
drogę do synchronizacji systemów energetycznych Litwy, Łotwy i Estonii z systemem Europy
kontynentalnej.
***
PSE są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Właścicielem Spółki jest Skarb
Państwa, a zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za
bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami
transgranicznymi.
PSE zarządzają ponad 14 tys. km linii najwyższych napięć i 107 stacjami elektroenergetycznymi. Spółka realizuje
zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki program inwestycyjny - ponad 170 projektów o wartości
około 14 miliardów zł. W rezultacie do 2030 r. powstanie blisko 3 600 km nowych torów linii 400 kV, a modernizację
przejdzie kolejne 1 600 km. PSE są jedyną firmą w Europie Środkowej, która na taką skalę buduje nową
infrastrukturę przesyłową. Dzięki tym inwestycjom w Polsce powstanie jeden z najnowocześniejszych systemów
przesyłowych w Europie, który przez kolejne dziesięciolecia będzie istotnym filarem bezpieczeństwa systemu
elektroenergetycznego oraz zapewni niezawodne działanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
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