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ABB tar hem order värd 260 miljoner dollar 
på uppgradering av HVDC-station i USA 
Uppgradering av omriktarstation ökar tillförlitligheten i elnätet i västra USA. Leverans från ABB i 
Ludvika och Landskrona.  

2013-02-06 – ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem en order värd runt 260 
miljoner dollar från det amerikanska kraftbolaget Bonneville Power Administration (BPA), en del inom 

U.S. Department of Energy, avseende uppgradering av den befintliga HVDC-stationen (högspänd 

likström) Celilo i Oregon. Stationen togs i drift för mer än 40 år sedan och är en viktig del av 
elförbindelsen mellan nordvästra Stillahavsområdet och södra Kalifornien. Ordern bokades i fjärde 

kvartalet 2012. 

Celilostationen ligger i den norra änden av kraftlänken Pacific DC Intertie, också kallad Path 65, med en 

effekt på 3 100 megawatt och med sin startpunkt nära Columbiafloden. Kraftledningen är 1 360 

kilometer lång och ansluter till omriktarstationen Sylmar i söder. 

Pacific DC Intertie överför elektricitet från det nordvästra Stillahavsområdet till tre miljoner hushåll runt 
Los Angeles. Under vintern behövs betydligt mer energi för uppvärmning i de norra regionerna medan 

det krävs mindre i det varma söder. Under sommaren är förhållandet det omvända då stora mängder 

energi krävs för luftkonditionering i södra Kalifornien. Tack vare elförbindelsen kan utbud och 
efterfrågan balanseras mellan de båda regionerna. 

Nyckelkomponenter i uppgraderingsprojektet är ventiler, kontrollsystem och transformatorer, såväl som 
ställverk och kylsystem. Utöver upprustningen ska stationen också uppgraderas till 3 800 megawatt. 
ABB genomförde en liknande uppgradering av Sylmarstationen 2004. Från ABB i Ludvika levereras 

HVDC transformatorer, ventiler, kontrollsystem, kondensatorer och avledare. Kylsystemet kommer från 
ABB i Landskrona.  

"ABB's lösning för att uppgradera det åldrande HVDC systemet från 3 100 till 3 800 MW kommer att 

säkra tillförseln av el i regionen och förbättra tillförlitligheten i kraftnätet", säger Per Eckemark, chef för 

ABB:s division Power Systems i Sverige. "Ordern är ännu ett bevis på vårt goda samarbete med de 
amerikanska kraftbolagen som fortsätter uppgradera elnäten i USA."  

ABB var först med att utveckla teknik för högspänd likström, HVDC, för nästan 60 år sedan och är 
fortfarande världsledande inom denna högeffektiva teknik. ABB har levererat mer än 70 HVDC-projekt 
världen över med en sammanlagd installerad kapacitet på mer än 60 000 megawatt. 

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda 
och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 
100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare. 

 


