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ABB tar hem order på 130 miljoner USD för 
att uppgradera HVDC-kraftöverföringslänk i 
USA 
2016-02-03 – Förlängt liv för omriktarstation förbättrar elnätets tillförlitlighet 
och skapar effektiv kraftöverföring. 

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit emot en beställning värd ca 130 miljoner USD från 

elkooperativet Great River Energy för att uppgradera en befintlig HVDC-förbindelse (high-voltage direct 

current) i USA. HVDC-överföringssystemet på ± 400 kilovolt utgör en viktig länk för att överföra 1 000 megawatt 

ström mellan Underwood, North Dakota och Buffalo, Minnesota, ett avstånd på 700 kilometer. Beställningen 

gjordes under fjärde kvartalet 2015. 

Som en del i projektet ska ABB uppgradera och förlänga livslängden för omriktarventilerna, kylsystem och 

kontroll- och skyddssystem, detta leveraras från ABB i Ludvika, samt annan relaterad utrustning i 

omriktarstationerna. Förutom att modernisera HVDC-systemet hjälper uppgraderingen även till att förbättra 

elnätets tillförlitlighet och effektivitet. ABB har genomfört liknande lyckade HVDC-uppgraderingar i hela USA 

under de senaste åren.  

Det nuvarande HVDC-systemet levererades ursprungligen 1978 av ABB och har erbjudit över 99 procents 

tillgänglighet under driftstiden. 2002 uppgraderade ABB kontroll- och skyddssystemet till det avancerade, helt 

digitala MACH-systemet.  

”Uppgraderingen förlänger livstiden och förbättrar tillförlitligheten för den här viktiga överföringslänken, och 

hjälper därigenom till att säkra strömförsörjningen för konsumenterna i regionen”, säger Claudio Facchin, vd 

för ABB:s Power Grids-division. ”Fokus på service och livstidssupport är en viktig del i ABB:s Next Level-

strategi.”   

”Att upprätthålla Great River Energys höga standard på tillförlitlighet för det här viktiga systemet är inte bara 

kritiskt för att leverera el på kort sikt, utan också eftersom det fortsatt utgör en korridor för att leverera ström 

från North Dakota i framtiden”, säger Greg Schutte, projektledare på Great River Energy.   

ABB banade väg för HVDC-teknik för över 60 år sedan och har genomfört över 110 HVDC-projekt. Det 

motsvarar en total installerad kapacitet på över 120 000 megawatt och ungefär hälften av den installerade 
basen världen över. ABB ligger fortfarande i framkanten av HVDC-innovation och har en unik position i 

energisektorn med möjlighet att tillverka alla nyckelkomponenter för HVDC-system internt.  

Great River Energy är ett ledande elproduktions- och överföringskooperativ i den amerikanska delstaten Min-

nesota. Det är delstatens näst största elbolag baserat på produktionskapacitet, och det femte största produkt-

ions- och överföringskooperativet i USA med avseende på tillgångar. Det levererar elektricitet till ca 660 000 

bostäder, företag och bondgårdar. 

 

ABB (www.abb.com) är ett ledande globalt företag inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbätt-
rar prestanda och minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-
koncernen verkar i omkring 100 länder och har ungefär 135 000 medarbetare. 
 

För hjälp med de tekniska termerna i denna version kan du söka i www.abb.com/glossary 

http://www.greatriverenergy.com/
http://www.greatriverenergy.com/index.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Electricity_generation
https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_power_transmission
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För mer information, kontakta: 

ABB Sverige 
Christine Gunnarsson, presschef 
Tel. 021-32 32 32 
press@se.abb.com 
 

 

  

 


