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ABB tar hem order värd 110 miljoner dollar 
på kraftlänk mellan Litauen och Polen  
Den nya HVDC-länken LitPol Link ska stärka förbindelsen mellan elnäten i de baltiska länderna 
och Europa och ge mer tillförlitliga kraftleveranser. Leverans från ABB i Ludvika och 
Landskrona.  

2013-02-15 – ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem en order värd runt 110 
miljoner dollar på leverans och installation av en omriktarstation för högspänd likström (HVDC) i 
Litauen. Beställare är den statligt ägda elnätsoperatören i Litauen, Litgrid AB. 

Den 500 megawatt (MW) starka HVDC back-to-back-stationen ska ansluta Litauens 330kV-nät till 
Polens 400 kV-nät och därigenom integrera elnäten i de baltiska länderna med det kontinentala 
europeiska elnätet och bidra till utvecklingen av elmarknaden i EU. För närvarande är Litauens elnät 
endast anslutet till elnäten i Lettland, Estland och länderna till öster. Den nya förbindelsen kommer 
också att stärka HVDC-länken med det svenska elnätet, NordBalt, som ABB för närvarande bygger. 

”Utöver att underlätta för elhandel mellan Polen och Litauen kommer den här länken att öka stabiliteten 
i elnätet och ge tillförlitligare elleveranser i regionen”, säger Per Eckemark, chef för ABB:s division 
Power Systems i Sverige. ”Våra ledande globala HVDC-meriter var avgörande för att vi tog hem den 
här ordern.” 

ABB ska konstruera, tillverka, leverera och installera omriktarstationen inklusive 
högspänningsutrustning som krafttransformatorer och tyristorventiler. Stationen ska byggas nära 
staden Alytus i Litauen och beräknas tas i drift 2015. En 160 kilometer lång växelströmsledning för 400 
kV ska ansluta HVDC-stationen i Alytus med en transformatorstation nära staden Elk i Polen. 

Från ABB i Ludvika levereras HVDC transformatorer, shuntreaktorer, ventiler, kontrollsystem, 
kondensatorer och avledare. Kylsystemet kommer från ABB i Landskrona.  

ABB var först med att utveckla HVDC-teknik för nästan 60 år sedan och är fortfarande världsledande 
inom denna högeffektiva teknik, med över 90 levererade HVDC-projekt världen över och en 
sammanlagd installerad överföringskapacitet på mer än 95 000 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. 
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