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ABB har driftsatt uppgraderat HVDC-
styrsystem i Skagerrak 

Installation och driftsättning av uppgraderat styr- och övervakningssystem på bara fyra veckor 

för minimalt driftavbrott 

2014-07-01 – ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har installerat och tagit i drift det 

uppgraderade styr- och övervakningssystemet för HVDC-länken Skagerrak 3 mellan Norge och 

Danmark på fyra veckor. 

Utöver systemuppgraderingen omfattade leveransen kontroll av den bipolära konfigurationen av 

överföringslänkarna Skagerrak 3 och Skagerrak 4, varav den första levererades av ABB 1993. Den 

senare är under konstruktion av ABB och ska levereras senare i år. År 2007 levererade ABB också en 

uppgradering av styrsystemet av de närliggande länkarna Skagerrak 1 och Skagerrak 2. 

”Den här uppgraderingen bekräftar ABB:s fokus på och åtagande att stödja kunder under hela 

livscykeln för de produkter och system som vi levererar”, säger Hanspeter Faessler, chef för ABB:s 

verksamhet Grid Systems i divisionen Power Systems. ”Projektet understryker också ABB:s fokus på 

att öka serviceverksamheten.” 

ABB har betydande erfarenhet av att leverera uppgraderingar av HVDC-system runt om i världen. 

Sedan 1990 har företaget genomfört 20 större uppgraderingsprojekt, varav 15 har gällt styr- och 

övervakningssystem.  

ABB uppfann HVDC-tekniken för 60 år sedan och har genomfört runt 90 HVDC-projekt med en 

sammanlagd installerad effekt av mer än 95 000 MW, vilket är runt hälften av den globala installerade 

basen. 

MACH-systemet är världens mest utbredda styrsystem för HVDC och FACTS, med mer än 1 100 

installationer i drift. Det används i stor utsträckning inom många olika installationer, från små 

avancerade HVDC Light-länkar till stora HVDC kraftöverföringssystem med effekter på mer än 6 400 

megawatt. 

HVDC-länken Skagerrak 3, som ägs av den danska systemoperatören Energinet.dk och dess norska 

motsvarighet Statnett, sträcker sig 240 kilometer tvärs över Skagerrak. Kraftförbindelsen möjliggör 

överföring mellan det i huvudsak vattenkraftsbaserade norska systemet och det danska vind- och 

värmekraftssystemet. 

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 runt 150 000 medarbetare. 

 


