
 

ABB uppgraderar världens första HVDC-länk på 
Gotland 
2016-01-28 – Uppgradering värd 22 miljoner dollar möjliggör mer anslutning av förnybar 
el och ökar tillförlitligheten i Gotlands elförsörjning. Systemet levereras från ABB i 
Ludvika.  

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem order värda mer än 22 miljoner dollar från 
Vattenfall Eldistribution AB på uppgradering av världens första kommersiella länk för överföring av högspänd 
likström (HVDC). Länken installerades av ABB 1954 och projektet tar företaget tillbaka till sina rötter av 
banbrytande teknikutveckling för mer än 60 år sedan. Beställningarna bokades i fjärde kvartalet 2015.   
 
HVDC-länken för 150 kilovolt (kV) har kapacitet att överföra 320 megawatt (MW) från Västervik till Ygne på 
Gotland, en sträcka av runt 100 kilometer. Förbindelsen förser Gotlands 58 000 invånare med el och möjliggör 
samtidigt överföring till fastlandet av vindkraft som produceras på ön. Uppgraderingen ska bidra till att stärka 
kapaciteten och tillåta anslutning av ännu mer gotländsk vindkraft till elnätet på fastlandet för användning både i 
Sverige och utomlands.  
 
Som en viktig del i uppgraderingen ska ABB installera sitt avancerade styr- och övervakningssystem MACH, vilket 
fungerar som hjärnan i ett HVDC-system. MACH erbjuder en oöverträffad beräkningskapacitet och hög förmåga 
att integrera och hantera styr- och skyddsfunktioner och är konstruerat för säker drift dygnet runt under 30 år eller 
mer. Systemet inbegriper också avancerade funktioner för felrapportering och fjärrstyrning. Som en del av 
projektet ska kylsystemet också uppgraderas. Genom att ersätta föråldrad utrustning får Gotland en tillförlitligare 
elförsörjning och installationen av ett modernt operatörsgränssnitt kommer att bidra till ökad livslängd i tillägg till 
förbättrad tillgänglighet och funktionalitet. 
 
Världens första kommersiella HVDC-system installerades av ABB mellan Gotland och fastlandet och togs i drift 
1954. Historien upprepade sig när världens första HVDC-system med VSC-teknik (spänningsstyva strömriktare) 
från ABB – kallad HVDC Light – installerades på Gotland 1999. ABB har fortlöpande uppgraderat HVDC-systemet 
på Gotland allteftersom tekniken har vidareutvecklats, och det aktuella projektet är ännu ett sådant steg. 

”Vi var pionjärer när vi driftsatte denna världens första kommersiella HVDC-länk 1954 och vi är mycket stolta över 
att förnya denna kritiska resurs. Genom att möjliggöra anslutning av mer vindkraft kan fler människor använda 
förnybar energi och bidra till lägre miljöpåverkan. Denna uppgradering överensstämmer med vårt fokus i strategin 
Next Level att med hjälp av teknik förse våra kunder med differentierad nytta under hela livscykeln – installation, 
drift och underhåll,” säger Patrick Fragman, chef för ABB:s verksamhet Grid Systems inom divisionen Power Grids.  

”Uppgraderingen befäster vår världsledande ställning som leverantörer av kraftteknik och bidrar ytterligare till att 
skapa ett starkare, smartare och grönare elnät”, säger Erik Oja, divisionschef för Power Grids i Sverige. 

ABB var först med att utveckla teknik för överföring av högspänd likström (HVDC) för mer än 60 år sedan. 
Företaget har en stor installerad bas av mer än 110 genomförda HVDC-projekt över hela världen med en 
sammanlagd överföringskapacitet av mer än 120 000 megawatt, motsvarande runt hälften av den globala 
kapaciteten. ABB är fortfarande en världsledande innovatör på området och HVDC-tekniken spelar idag en viktig 
roll för att ansluta förnybar energi, överföra elkraft effektivt och tillförlitligt över långa avstånd samt förbinda 
elnäten mellan olika regioner och länder. 

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och 
minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag 

verkar i omkring 100 länder och har ungefär 140 000 medarbetare. 
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