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ABB utvecklar komplett systemlösning för 
1 100 kV HVDC-överföring 
 
 
Teknik för 1 100 kilovolt ultrahögspänd likström (UHVDC) från Ludvika ökar den möjliga 
kapaciteten till 10 000 megawatt och överföringssträckan till mer än 3 000 kilometer 
 
2014-09-04 – ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har framgångsrikt utvecklat 
och provat all nyckelutrustning som krävs för ett komplett 1 100 kV UHVDC 
kraftöverföringssystem. Därmed kan överföringskapaciteten ökas till 10 000 megawatt (MW) 
och överföringssträckan till mer än 3 000 kilometer. 
 
Högre spänningsnivåer tillåter överföring med HVDC-teknik av större mängd elektricitet med 
minimala förluster trots mycket långa avstånd. Den senaste teknikutvecklingen är speciellt 
intressant för geografiskt expansiva regioner och länder såsom Kina, Indien, Syd- och 
Nordamerika samt Afrika. Kina exempelvis har långtgående planer för flera extralånga 1 100 
kV överföringslänkar. 
 
Under 2010 hjälpte ABB kraftbolaget State Grid Corporation of China att bygga världens 
första kommersiella UHVDC-länk, Xiangjiaba-Shanghai. Utvecklingen av system för 1 100 kV 
tar nu UHVDC-tekniken till nästa nivå. 
 
Den kompletta 1 100 kV-lösningen kunde realiseras efter framgångsrik provning av alla 
nyckelkomponenter såsom ventiler, brytare, avledare, kondensatorer och genomföringar. ABB 
har tidigare meddelat att företaget med framgång har utvecklat och provat 
spänningstransformatorer för 1 100 kV, vilka tillsammans med ovannämnda utrustning har 
den avgörande rollen i HVDC-överföring och fungerar som ett viktigt gränssnitt mellan DC-
länken (likström) och AC-nätet (växelström). Utvecklingen av 1 100 kV-transformatorn innebar 
lösning på flera tekniska utmaningar, bland annat ren stor storlek hos transformationerna, 
elektrisk isolation inklusive genomföringar samt termiska prestanda och parametrar. 
 
”Ett viktigt steg har härmed tagits för att kunna transportera mer elektricitet över ännu längre 
avstånd, med fortsatt minimala förluster”, säger Hanspeter Faessler, chef för verksamheten 
Grid Systems i ABB:s division Power Systems. ”Med hjälp av detta system kan förnybar 
energi från avlägsna källor anslutas och överföras effektivt och tillförlitligt till befolkningstäta 
städer och regioner tusentals kilometer bort, samtidigt som miljöpåverkan minimeras.” 
 
Ultrahögspänd likström (UHVDC) är en vidareutveckling av HVDC-tekniken som ABB 
utvecklade för 60 år sedan. UHVDC står för det största tekniska framsteget på mer än två 
decennier vad gäller överföringskapacitet och effektivitet. ABB är världsledande inom HVDC-
teknik med många banbrytande resultat på sin meritlista. 
 
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. 
 
 

 


