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1 Introduktion 
Energiöverföring har länge varit en viktig del av människans liv. Betänk värmeöverföring från 

eldstaden till de omgivande kropparna. Eller mekanisk energiöverföring från armen till spjutet. Men 

kanske är det man först kommer att tänka på mekanisk kraftöverföring till en maskin, eller möjligtvis 

elektricitet. 

När vi började använda maskiner var det för att de skulle klara av mer än vad som var möjligt för en 

människa. Det krävdes dock ofta mer kraft att driva dem än vad vi själva förmådde. Ibland kanske vi 

kunde förlita oss på djur som var starkare än vi, men vi kunde också använda oss av vattenkraft och 

vindkraft exempelvis i kvarnar. Verksamheten blev dock begränsad i sin geografiska placering. Det 

kunde vara långt för bönderna till kvarnen som naturligtvis placerades där det blåste mycket eller 

invid en fors. Längre fram i industrialiseringen växte bruksorter upp kring forsar med namn som 

Hällefors, Orrefors och Bofors. Men försök gjordes med att transportera energin från källan till 

konsumenten. 

När ångmaskiner uppfanns kunde energikällan flyttas till områden där människor bodde. Allt i staden 

drevs av ångmaskiner, vilket i sin tur gjorde att städerna blev sotfyllda och bullriga, därför att 

energikällan fortfarande var tvungen att vara nära konsumtionen. Kortare energiöverföringar löstes 

på olika sätt men var inte effektiva. 

2 Energiöverföring 
Energiöverföring genom att överföra en kraft från en plats till en annan har genererat många idéer. 

Flera oelektrifierade system är fortfarande i drift. 

2.1 Mekaniska konstgångar 
Svensken Christoffer Polhem gjorde försök med att transportera mekanisk energi via s.k. 

konstgångar, men det hade redan gjorts i tyskland på 1500-talet. Ett handtag på ett hjul överför 

energi till en trästock som på ett pistongliknande maner vidarebefordrar kraften i en kedja av 

sammanlänkade stockar. Förluster upp mot 20 % per kilometer, kraftigt slitage på stockarna, 

brandfara vid friktion och buller var några av nackdelarna som begränsade denna typ av 

energiöverföring. Det Polhem bidrog med var polhemsknuten som möjliggjorde kraftöverföring i 

vinkel. Den kallas också kardanknut och tillskrivs Hieronymus Cardanus, i England kallas den Hooke’s 

joint och Polhem lär ha kopierat den på sina resor. 

2.2 Trycksatt energiöverföring 
Flera anläggningar har funnits där en trycksatt fluid, vatten eller luft, överfört energi betydande 

sträckor. Men friktionsförlusterna i dylika nät är också betydande vilket motverkar några riktigt långa 

tranporter. London Hydraulic Power Company hade ett nät på 5 MW och en maximal utsträckning på 

290 km. Även idag används tryckluft i verkstäder. Men det är vanligtvis relativt mycket korta sträckor, 

varvid förlusterna förblir ringa. 

2.3 Kabel och remmar 
Kablar har använts för att dra och överföra energi. System av detta slag är fortfarande i drift, t.ex. San 

Fransiscos kabeldragna spårvagnar. Remmar används fortfarande för drift, men kanske inte på 
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samma intrikata vis som under ångmaskinernas guldålder då hela 

verkstäder med hundratals arbetare stod vid maskiner som fick sin 

kraft från ångmaskinen via remmar. 

2.4 Elkraft – Edison, Tesla, Westinghouse och AEG 
I USA gjorde elektriciteten framsteg då den kommersialiserades 

genom att belysningen blev elektrifierad. För att kunna leverera 

elektricitet till sina kunder, byggde Thomas Edison ett elverk där han, 

via dynamos, omvandlade ångmaskinens kraft till 110V likström, DC. 

Denna station kunde driva lamporna i ett 2.5 kvadratkilometer stort 

område på Manhattan. 

Nicola Tesla arbetade först för Edison men när denna inte ville stötta 

Teslas arbete med bågurladdningar, grundade Tesla ett eget 

bolag. Där utvecklade han även system för växelström, AC. Detta 

system köptes av företaget Westinghouse. AC blev standard när 

de försåg världsutställningen i Chicago 1895 med elektricitet både 

till belysning och drift, med hjälp av Teslas system. I Europa 

började AEG producera 110V AC och fick i princip monopol i 

Europa. 

Ett problem vid denna tid var att olika apparater krävde olika 

spänning och effekt Därför började apparattillverkarna även 

leverera elektricitet avsedd för deras produkter. Spårvagnar, 

belysning och elmotorer krävde olika spänning och använde 

därför olika generatorer och nät. Ledningsstolparna fylldes med 

trådar för olika ändamål och förlusterna var stora, därför var 

produktionen tvungen att vara nära förbrukningen. AC löste detta 

problem då spänningen enkelt kunde höjas eller sänkas med 

transformatorer. Då minskade förlusterna och produktionen kunde göras långt från konsumenten 

3 Elöverföring – allmänt 
När så mycket drevs av elektricitet byggdes näten för transmission och distribution ut. I Sverige finns 

olika typer av kraftnät. De långa sträckorna, från vattenkraften i Norrland till tätbebyggelsen i södra 

Sverige leder stamnätet strömmen i antingen 400kV eller 220kV. När nätet förgrenar sig i det s.k. 

regionnätet sänks spänningen till antingen 130kV, 70kV eller 50kV. Vid det primära 

distributionsnätet, som levererar kraft till stadsdelar och större industrier, sänks spänningen 

ytterligare till mellan 30kV och 3kV. I det sekundära distributionsnätet som levererar till fastigheter 

och hushåll är spänningen 400V eller 220 V. Anledningen till att högre spänning används vid långa 

transporter ges av Joules lag. 

3.1 Joules lag 
 Från Joules lag var det känt att värmeförluster i ledningen är proportionellt mot kvadraten på 

strömmen enligt (1).  

           (1) 

Figur 2: Gatuvy, New York, sent 1800-tal. 
Det är inte bara telegraftrådar i luften... 

Figur 1: Remdrift via 
taktransmission 
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Effektförlusten i ledningen är lika med strömmen i kvadrat gånger ledningens resistans. Detta medför 

att om strömmen halveras så kan samma effekt ledas fyra gånger längre i samma kabel, med samma 

förlust. Eftersom (1) och (2) ger (3) ses att för att effekten ska vara densamma måste spänningen 

öka.  

          (2) 

          (3) 

3.2 Transformatorn 
Med hjälp av transformatorer höjer eller sänker man 

enkelt spänningen i AC. De består av en primärlindning, 

en kärna och en sekundärlindning. Primärlindningen 

inducerar ett magnetiskt flöde i kärnan, som är en sluten 

metallögla. När strömmen i primärlindningen byter 

riktning, ändras riktningen på det magnetiska flödet. 

Detta flöde inducerar i sin tur en elektrisk ström i 

sekundärlindningen. Förhållandet mellan primärspänning 

och sekundärspänning är som mellan antalet varv i 

primärlindningen och antalet varv i sekundärlindningen 

enligt (4). 

  
  
 
  
  
                                                                                                              ( )  

4 Högspänning 
För att minska förlusterna vill vi att spänningen ska vara så hög som möjligt. Men det finns en gräns 

för hur hög spänning vi kan använda. Dels bildas det kraftiga magnetfält runt högspänningskablar, 

speciellt växelström, vilket vi bör undvika i tätbebyggda områden. Dessutom måste vi undvika 

överslag och urladdningar, dvs. om potentialen mellan två föremål blir för hög, sker en urladdning i 

den omgivande atmosfären genom jonisering av t.ex. luftmolekyler som sedan leder strömmen som 

vid blixtnedslag. Med bättre material och teknik kan man höja spänningen men idag sätter den 

gränsen för hur hög spänning vi kan använda. Alltså finns det fortfarande förluster i ledningarna. 

4.1 Växelström 
I USA 1886 sattes ett system med spänningen 1 kV AC i drift. Det var det första distributionssystemet 

i USA 1. Samma år startades ett 2 kV-system i Italien som var 30 km långt. 1914 var 55 

distributionssystem på mer än 70 kV i drift 2. Idag finns system för överföring av AC på upp till 765 kV. 

Ett problem som uppstår med alternerande ström är den s.k. skin effect vilken medför att 

laddningstätheten i en ledare som för växelström är mycket större på ytan av ledaren än mot 

centrum. Detta medför i sin tur att den effektiva resistansen i ledaren ökar. 

                                                           
1
 http://www.edisonsteinmetzcenter.org/GreatBarrington.html 

2
 Bureau of Census data reprinted in Hughes, pp. 282-283 

Figur 3: Schematisk transformatorbild. 
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4.2 Likström 
Med växelström är förlusterna högre än med likström. Magnetfälten vid högspänningsledningarna är 

mindre med likström och det krävs mindre material och markareal vid kabeldragning för DC, 

eftersom större effekt kan överföras i en kabel. 

Att ha en hög spänning för att minska förlusterna var alltså känt tidigt. Den först långa DC 

transmissionen gjordes 1882 i anläggningen Miesbach-Munich, 

1.4kV användes men endast 2.5 kW överfördes3. I Italien 

använde företaget Acquedotto De Ferrari-Galliera, med början 

1889, en metod utvecklad av ingenjören René Thury för att 

överföra 630 kW vid 14 kV DC 4 en sträcka på 120 km. Systemet 

använde motorer med kommutatorer och borstar som likriktade 

strömmen. I figur 4 ses en elmotor som antingen kan drivas med 

likström eller drivas av axelkraft och generera likström. Antingen 

ansluts en DC-källa på gult och blått ben. När rotorn roterar 

växlar strömriktningen i lindningen eftersom kommutatorns 

(orange på axeln) delar kommer i kontakt med den motstående anslutningen. Detta inducerar ett 

motriktat magnetfält som ger upphov till en kraft som fortsätter 

driva motorn. Drivs motorn av yttre kraft genereras likström vid 

gul och blå kontakt. Femton Thury-system var i drift 1913 men 

systemet drogs med slitage och förluster i de roterande delarna. 

Med kvicksilverlikriktare (mercury arc valve, mercury vapor 

rectifier) erhölls ett verktyg för likriktning av ström med långt 

bättre effektivitet än någon roterande likriktare. De uppfanns 

1902 och vidareutvecklades på 20- och 30-talet både i Europa 

och i Nordamerika5. Med hjälp av denna teknik drogs 1954 en 

högspänd likströmskoppling från fastlandet till Gotland, vilket 

markerar början på den moderna överföringen av högspänd 

likström. 

5 HVDC 
Ledningen till Gotland 1954 var på 100 kV. Sedan gick utvecklingen 

stegvis till mitten av 80-talet. Då drogs en 600 kV HVDC av ABB i 

Brasilien. Dagens HVDC med spänning på 800 kV har till stor del 

utvecklats av ABB i Ludvika. Det tog ca 20 år från projektets initiering 

till idag för att realisera spänningsökningen från 600 kV. Delvis har 

projektet hindrats av materialutvecklingen. Först på senare år har olika 

silikongummin tagits fram som möjliggör tillverkning av isolatorer för 

                                                           
3
 http://en.wikipedia.org/wiki/Miesbach-Munich_Power_Transmission 

4
 Arrillaga, Jos. High Voltage Direct Current Transmisson.1998 

5
 http://en.wikipedia.org/wiki/Mercury_arc_valve 

Figur 4:Likströmsmotor 

Figur 5: Kvicksilverlikriktare 

Figur 6:Tyristorer 



6 
 

Figur 8: Effektförluster vid överföring på 1200MW 

så höga spänningar. Dessutom har utvecklingen av avancerade databeräkningsmetoder utvecklats 

som möjliggjort transformatordimensionering. Avancerade 

kontrollsystem har krävt ökad processorhastighet 6. Halvledarteknik 

har gjort sitt intåg även inom kraftteknik och de gamla 

kvicksilverlikriktarna har bytts ut mot en halvledarkomponent som 

heter tyristor. Spänningen är alltför hög för en enskild tyristor och 

dessa seriekopplas därför i gigantiska rum för spänningsdelning och 

för att kunna hantera värmeutvecklingen. Tyristorerna är tvåpoliga 

komponenter med ett s.k. styre (gate) som vid en puls tillåter 

genomsläppning. Sedan leder komponenten så länge den är 

framspänd. D.v.s. så fort växelströmmen vänder så stängs tyristorn 

som en diod, men en ny puls på styret måste till för att den ska leda 

framströmmen. 

5.1 Olika typer av HVDC 
ABB skiljer själva på dels HVDC classic, med tyristorer och enpolig överföring, anpassade för flera 

gigawatts överföring och dels på HVDC light, med den nya typen av IGBT-transistorer och tvåpolig 

överföring. IGBT-transistorerna är snabbare än tyristorerna på likriktning av AC då de är oberoende 

av AC-nätets frekvens för att släppa igenom eller stänga. Denna teknik möjliggör överföringar på ett 

par megawatts effekt. 

6 FACT 
Flexibel AC transmission system är utvecklade för att öka effektöverföringen för AC. Även detta är ett 

system utvecklat av ABB. När belastningen på elnätet minskar, stiger den reaktiva effekten i nätet. 

Detta leder till att spänningen ökar7. En shuntreaktor konsumerar den reaktiva effekten och 

stabiliserar spänningen i nätet. 

7 Överföring av likström 
HVDC-teknologins huvudsakliga syfte är att transportera 

stora mängder energi på långa avstånd. Effektförlusterna 

som uppstår då man använder likström vid längre avstånd 

och högre effekt i jämförelse med växelström är lägre. 

Figuren till höger pekar på vid vilken sträcka, för en 

specifik effekt, som effektförlusterna för växelström 

överstiger förlusterna för likström8. Figuren visar att det 

uppstår stora effektförluster för likströmsöverföring i 

”terminalerna”. Terminalerna som är placerade i var ände 

av HVDC-kabeln består bland annat av likriktare som 

omvandlar likström till växelström. Det är dessa likriktare 

som, vid kortare överföringssträckor, står för majoriteten 

                                                           
6
 www.abb.se 

7
 www.abb.se 

8
  http://cohesion.rice.edu/centersandinst/cnst/emplibrary/hartley%2004may03%20nanotechconf.ppt. 

Figur 7: Kretssymbol för 
tyristor 
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av effektförlusterna. Vid överföring på korta sträckor väljs alltså företrädelsevis överföring med 

växelström och på långa sträckor likström. Överföring med HVDC-teknologi kan ske både ovan och 

under mark samt under vatten 

7.1 Överföring ovan mark 

En majoritet av kraftöverföringen idag sker i växelströmsnät ovan mark. Överföring med högspänd 

likström sker vid vissa speciella förhållanden, t.ex. vid stora effekter och långa avstånd, då 

växelströmsnätverken som är osynkroniserade ska kopplas ihop eller då ledningskabeln måste grävas 

ner eller dras under vatten9. Den vanligast förekommande konfigurationen för ett HVDC-system är; 

två terminaler, eller likriktarstationer som de 

också kallas, och elektriska ledare. Utöver den 

effektivare överföringen är 

konstruktionskostnaden och 

markanvändningen för överföring med HVDC-

teknologin lägre10. Kostnadsfördelarna med 

HVDC ökar med avståndet och minskar med 

ledningsförmågan. Figur nummer två visar när 

”break-even” nås. Med detta avses vid vilken 

sträcka och vid vilken effekt som det är 

ekonomiskt försvarbart att satsa på högspänd 

likström11. 

7.2 Överföring under vatten 
Ett område där högspänd likström har en stor fördel är överföring under vatten. Växelström 

begränsas av kapacitansen mellan den aktiva ledaren och det yttre metalliska höljet. Vid längre 

avstånd skapas det en så kallad reaktiv effekt. Reaktiv effekt beskrivs som den effekt i ett 

växelströmsnätverk som inte ger upphov till något arbete. Den reaktiva effekten upptar en del av 

ledarens ledningsförmåga och blockerar på så sätt den ursprungliga kraftöverföringen. Detta 

begränsar längden på kabeln till ungefär 60 km. Likströmsöverföring har inte problem med den 

reaktiva effekten. Avståndet har ingen betydelse. Enda begränsningen är de effektförluster som 

uppstår i ledning. Den idag längsta undervattenskabeln är på ungefär 580km12 13. 

8 Det dynamiska elnätet 

Med HVDC-teknologin ges effektiva och ekonomiskt hållbara möjligheter att koppla ihop stamnätet 

över nationsgränser. Detta medför ett mer dynamiskt nät där det kan ske en stabil och kontinuerlig 

handel på en öppen marknad. 

                                                           
9
 http://www.servinghistory.com/topics/HVDC::sub::Advantages_Of_HVDC_Over_AC_Transmission 

10
 http://www.energimyndigheten.se/Global/Press/lyckade%20insatser/HVDC_webb.pdf 

11
 http://cohesion.rice.edu/centersandinst/cnst/emplibrary/hartley%2004may03%20nanotechconf.ppt. 

12
 http://www.vattenfall.se/sv/file/mkb-bilaga-416-jamforelse-ac-_11335856.pdf 

13
http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/scot221.nsf/VerityDisplay/FDD22625A8158D4441257283002C0063/$Fi

le/One%20pager,%20Norned_low.pdf 

Figur 9: Break-evenavstånd 
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8.1 Enklare att koppla ihop nät 
En av de stora fördelarna med HVDC-teknologin är möjligheten att koppla ihop osynkroniserade 

växelströmsnät med varandra. Frekvens eller spänningsskillnader spelar ingen roll, likströmmen 

likriktas och transformeras till de ställda kraven. Att med likström koppla ihop växelströmsnät har en 

stabiliserande påföljd. HVDC-system kan förhindra att så kallade kaskadkrascher uppkommer. 

Kaskadkrascher inträffar då en del av växelströmsnätverket, av diverse anledningar, blir 

osynkroniserat och därefter fortplantar sig till resten av nätverket. HVDC-system är inte lika känsliga 

för dessa typer av störningar. HVDC-system används därför ibland endast i stabiliserande syfte14. 

8.2 Handel över nationsgränser 
Med HVDC-teknologins utveckling uppstår en mer dynamisk och självreglerande marknad. Handel 

över gränserna kommer medföra att priset på elektricitet inte fluktuerar lika mycket samt hindra 

arbitrage15. Ett bra exempel på att handel kan befrämja nationers elförsörjning är samarbetet mellan 

Norge och Nederländerna. Från Norges sydliga ände till Nederländernas nordspets har det dragits en 

580km lång HVDC-kabel. Detta har möjliggjort direkt kraftöverföring mellan dessa länder. 

Nederländerna kan importera ”grön” vattenkraft från Norge när de egna kraftverken inte kan mätta 

efterfrågan och Norge kan importera kraft då vattenbestånden är låga. Detta minskar enligt 

beräkningar koldioxidutsläppen med ungefär 1,7 miljoner ton per år. Rent ekonomiskt har detta även 

varit en mycket bra affär för båda partner.  Norge och Nederländerna har, med hjälp av varandra, 

kunnat möta förändringar hos marknadens efterfråga utan att behöva använda sig av dyra och 

ineffektiva metoder (då efterfrågan varit större än utbudet) eller dumpa elpriserna (då utbudet varit 

större än efterfrågan)16. 

9 Utbyggnad mot förnyelsebar kraft 
En stor utmaning med utvecklingen av förnyelsebara energikällor är att dessa ofta produceras på 

fjärran avstånd, där förutsättningarna är som bäst. Vindkraft produceras företrädelsevis ute till havs, 

vattenkraft produceras mestadels i avlägsna floder och solkraft framställs med fördel i öknar. 

Utvecklingen av HVDC-teknologin erbjuder följaktligen möjligheter att med små effektförluster 

transportera elkraft långa avstånd som i sin tur gör satsningar på förnyelsebar energi ekonomiskt och 

teknologiskt hållbara. Det finns många projekt som främjar utbyggnaden mot förnyelsebara 

energikällor, faktum är att en majoritet av dagens HVDC-projekt handlar om att koppla ihop 

förnyelsebara energikällor med konsumenter17. 

9.1 Solenergi 
Ett projekt som det diskuteras mycket kring är solpanelsfält i Sahara. Den kraftiga solstrålningen ger 

området perfekta förutsättningar. Redan tidigt 90-tal skissade ABB på planer att exploatera Saharas 

sanddyner. Tyvärr ansågs de praktiska hindren för stora och projektet lades på is. På senare år, med 

stigande oljepriser och tekniska landvinningar, har dessa planer aktualiserats igen. Många olika 

förslag har lagts fram, de huvudsakliga dragen är solpaneler som värmer någon slags vätska som i sin 

tur driver en ångturbin som alstrar elektricitet. En beräkning pekar på att det skulle räcka med att 

                                                           
14

 http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article229892.ece 
15

 http://cohesion.rice.edu/centersandinst/cnst/emplibrary/hartley%2004may03%20nanotechconf.ppt 
16

 http://www.norned-auction.org/ 
17

 http://www.energimyndigheten.se/Global/Press/lyckade%20insatser/HVDC_webb.pdf 



9 
 

fånga upp 0,3 % av den totalt infallande solstrålningen för att täcka Europas behov.  Fastän 

teknologin för detta projekt är tillgänglig idag, ligger projektstarten en bit framåt i tiden. Ett första 

steg som skulle täcka 15 % av Europas och hela Nordafrikas energibehov skulle kräva investeringar på 

ungefär 400 miljarder euro. Investeringskostnaderna är skyhöga. Dessutom skulle ytterligare 

investeringar i som utökar kapaciteten i södra Europas stamnät krävas. Dessa har idag inte 

möjligheten att överföra de enorma mängder energi som alstrats i Sahara18. 

9.2 Vattenkraft 
Det är inom fältet för överföring av kraft från vattenkraftverken som UHVDC fått sitt genomslag. 

Efterfrågan på transport av extrema kraftmängder på väldigt långa avstånd tvingade fram en 

uppgradering av den ursprungliga HVDC-tekniken. Den högre spänning som används inom UHVDC-

tekniken tillåter längre transport av kraft med fortsatta låga förluster. Brasilien, Kina och Indien är 

länder som har haft en explosionsartad tillväxt de senaste åren. Detta har medfört att efterfrågan på 

energi har ökat drastiskt19. Situationen för dessa länder är likartad, vattenkraftverk som befinner sig 

på långt avstånd från konsumenterna. De två stora kraftöverföringsbolagen ABB och Siemens har de 

senaste åren tagit hem flera stora order, i miljardklassen, för att sammanbinda vattenkraftverken 

med betydelsefulla städer. Så sent som förra året tog ABB hem en stororder för att sammanbinda 

Sao Paulo, som är Brasiliens största stad, med två vattenkraftverk. Den totala kabelsträckan uppgick 

till 250 mil, vilket gjorde projektet till den längsta kraftöverföringen i historien. På grund av att 

UHVDC-teknologin använder sig av en spänning på hela 800kV kan effektförlusterna hållas nere20. 

Det kraftfullaste HVDC-system som hittills driftsatts finns i Kina. Systemet kopplar samman Three-

Gorges-vattenkraftverk i nordvästra Kina med Shanghai och Guangzhou i sydöstra delen av landet. 

Systemet hanterar effekter upp till 5GW. 

9.3 Vindkraft 
2020 ska elproduktionen från vindkraftverk ha tiodubblats, detta enligt en målsättning som Sveriges 

regering satt upp. Många Europeiska länder ha liknande målsättningar. Ursprungligen har 

vindkraftsparker byggts upp i små skalor, på eller när land, och anslutits till det närmaste AC-nätet. 

För att nå upp till denna målsättning krävs det emellertid stora investeringar och utbyggnader av 

vindkraftverk ute till havs, där förutsättningarna är som bäst. Som nämnts tidigare har växelström en 

klar begränsning när det gäller kraftöverföring genom kablar dragna under vatten. Överföring med 

likström har varken avstånds eller effektbegränsningar21. Dessa vindkraftsparker alstrar oftast inte 

mer än ett par hundra MW, vilket innebär att den inte lika kraftfulla men snabba HVDCVSC-tekniken 

(HVDC-light) lämpar sig för att binda samman parkerna med fastlandet. De lägre kraven på 

effektöverföring minskar storlek och därmed kostnaden för kabeln. Tyskland och Danmark är länder 

som storskaligt satsar på vindkraft. Åtta procent av Tysklands nuvarande elproduktion kommer från 

vindkraft. Båda dessa länder investerar stora belopp i utveckling av vindkraftsparker i Nordsjön. ABB 

har tagit hem flertalet order i miljardklassen och HVDCVSC-segmentet är det produktsegment som 

växer snabbast22. 

                                                           
18

 www.desertec.org 
19

 http://www.abb.se/cawp/seabb361/99dc9b737015875dc1257251003028b3.aspx 
20

 http://www.dn.se/ekonomi/abb-far-stororder-i-brasilien-1.920184 
21

 http://www.energimyndigheten.se/Global/Press/lyckade%20insatser/HVDC_webb.pdf 
22

 http://www.abb.se/cawp/seabb361/74faff2b5ab02853c1257251003028cd.aspx 
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10 Miljöaspekten 

10.1 Ur ett globalt perspektiv 
 HVDC-teknologin gör exploateringen av förnyelsebara källor billigare och mer effektiv. Detta medför 

att de ekonomiska och praktiska hinder som sätter käppar i hjulet för ytterligare utveckling av de 

förnyelsebara källorna minskar, vilket i sin tur kan betyda en ökad exploatering av de förnyelsebara 

energikällorna med minskade utsläpp av växthusgaser som följd. Möjligheter att koppla ihop 

nationers kraftnät kan, som i fallet med Norge och Nederländerna, minska de negativ miljöeffekter 

som energikonsumtionen skapar. Länderna hjälps åt att möta efterfrågan på den nationella 

marknaden. 

10.2 Högspänd likström kontra högspänd växelström 
Runt elkablar skapas elektromagnetiska fält. Då kraften transporteras med likström blir magnetfältet, 

liksom jordens magnetfält, statiskt. Används växelström varierar magnetfältet riktning i med samma 

frekvens som strömmen. Det statiska magnetfält som bildas kring likströmskablarna interfererar, 

beroende på ledningens riktning, 

antingen konstruktivt eller 

destruktivt med jordens magnetfält. 

Därmed har det statiska 

magnetfältet som bildas kring 

likströmsledare ingen negativ 

påverkan på den närliggande 

miljön, ekosystemet har anpassat sig 

till jordens statiska magnetfält. 

Ledningar med växelström som inducerar ett växlande magnetfält, anses däremot kunna ha negativa 

effekter på det omkringliggande ekosystemet. Figur tre visar tydligt materialåtgången för att 

transportera lik stor effektmängd. Bilden är tagen från ABBs hemsida och visar på fördelarna med att 

användningen av högspänd likström. Utöver åtgången av material skiljer sig också 

markanvändningen. Överföring med högspänd likström kräver ungefär en tredjedel av den fria väg 

som överföring med växelström kräver. Detta kan bli en kritisk faktor om marken som elmasterna ska 

passera är känslig för yttre påverkan eller väldigt dyr23. 

11 Politiska aspekten 
För att u-länder ska kunna utvecklas och få det bättre måste dessa länder kunna möta den inhemska 

efterfrågan på energi. Industrierna måste kunna förlita sig på en effektiv, kontinuerlig och säker 

kraftöverföring. De ekonomiska fördelar som utnyttjandet av högspänd likström innebär, möjliggör 

utökad kraftöverföring i u-länder. Ett tydligt exempel är Inga-Kolweiz-kraftledningen i Kongo. Den 

förser en stor del av den inhemska befolkningen samt den nationella gruvindustrin med kraft från 

Kongofloden. Då vattennivån är extra hög exportera Kongo en del av sitt överskott till sina 

                                                           
23

 http://www.vattenfall.se/sv/file/mkb-bilaga-416-jamforelse-ac-_11335856.pdf 
 

Figur 10: Mark och materialåtgång 
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grannländer. En utökad internationell likströmsinfrastruktur, kräver ett starkt samarbete mellan 

nationer. Energikonsumtion och energitransport blir en större och större politisk spelbricka24.   

12 Framtiden 
Den framtida utvecklingen av högspänd likström kommer fokusera på möjligheter att transportera 

mer effekt med mindre förluster. Redan idag finns det en efterfrågan som överskrider kapaciteten 

hos UHVDC. Ett mål som funnits hos ABB är utveckla överföringstekniken och på så sätt skapa system 

som kan hantera spänningar över på 1000kV. Inom segmentet för HVDCVSC är tendenserna 

densamma. Efterfrågan kretsar kring ökad kapacitet25. 
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 www.ne.se/hvdc 
25

 http://www02.abb.com/global/gad/gad02077.nsf/lupLongContent/200B848D53152367C12572FB0046DE0B 
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 Vår fråga till tentamen:  

Hur fungerar en transformator och hur har man nytta av den vid elöverföring? 


