
 

 

    

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att 
leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem 
genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, 
Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: corporate.vattenfall.se 

 Confidentiality: C2 - Internal 

Pressmeddelande 
02.05.2019 

Garantiarbeten i Gotlandslänkens 
kontrollanläggning utförs nattetid 
 

Efter fjolårets modernisering av Gotlandslänkens kontrollanläggning 
genomförs återstående garantiarbeten i anläggningen under maj 
2019. Arbeten med en förhöjd risk för elavbrott förläggs till 
vardagsnätter under vecka 21.  

Vattenfall Eldistribution avslutade i höstas ombyggnationen av Gotlandslänkens 
kontrollanläggning i Ygne efter ett mycket omfattande och komplext projekt. Ett modernt 
system med tekniskt avancerad utrustning har installerats för att Gotlandslänken ska vara 
rustad för fortsatt hög driftsäkerhet och god elförsörjning till ön. 

I de efterföljande garantiarbetena, som inleddes i höstas, återstår åtgärder som genomförs 
i maj när det blir varmare väder och därmed minskad belastning på elnätet. Det omfattar 
tester av vissa funktioner i anläggningen samt åtgärder på teknisk utrustning.  

Arbetet i kontrollanläggningen kommer att ske både under pågående drift och med 
urkopplad anläggning då ön drivs på reservkraft. För att minska risken för eventuell 
påverkan på företag och samhälle kommer vissa moment med förhöjd risk för elavbrott att 
komprimeras till vecka 21 och utföras under natt / tidig morgon. 

Tillsammans med Gotland Elnät AB vidtas förberedelser för att minska risken för störningar 
i elförsörjningen under perioden. Tillgängligheten på reservkraft är hög och bemanningen 
är förstärkt för att kunna agera snabbt vid en eventuell driftstörning. Gotlands Elnät har 
även haft en dialog med företagare på ön om de planerade åtgärderna.  
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