
 

 

 

ABB stärker kraftinfrastrukturen och ökar 
elleveranserna i Indonesien 
2016-06-01 - Ställverksutbyggnader ska ge tillförlitliga elleveranser på 
Java, världens folkrikaste ö, och stödja en utökad kapacitet med 35 000 
megawatt till 2019. 

 

ABB ska hjälpa det statliga energiföretaget i Indonesien, Perusahaan Listrik Negara (PLN), att stärka 

tillförlitligheten och öka effektiviteten i överförings- och distributionsnätet Java-Bali för att möta det växande 

elbehovet på Java, världens folkrikaste ö. Java har mer än 140 miljoner invånare – dubbelt så många som i 

Storbritannien – och en befolkningstäthet på 1 121 personer per kvadratkilometer. Här bor mer än hälften av 

Indonesiens befolkning och här ligger megastaden Jakarta, huvudstad och hjärtat i Indonesiens ekonomiska 

utveckling. Ordern från PLN, som är värd 11 miljoner dollar och avser utbyggnad av befintliga 

ställverksstationer tvärs över Indonesien, bokades i första kvartalet 2016. 

Elbristen väntas öka med Indonesiens ekonomiska tillväxt och växande medelklass. Enligt en rapport i The 

Economist bedöms elbehovet öka med nio procent per år under nästa årtionde. PLN har som mål att mer än 

95 procent av landet ska vara elektrifierat 2020 och företaget har ambitiösa planer på att öka effekten med 

35 000 megawatt till 2019. 

ABB ska konstruera, tillverka, leverera och installera ställverksutbyggnader, inklusive ställverksutrustning, 

transformatorer samt avancerade kontroll- och skyddssystem med tillhörande utrustning. Produkt-

leveranserna omfattar 11 transformatorer om 60 MVA, högspända luftisolerade ställverk för åtta stationer, 

högspända gasisolerade ställverk för en station samt ny utrustning och kontrollsystem för att uppgradera 

transformatorerna i tre andra stationer. Projektet som finansieras av Asiatiska utvecklingsbanken ska enligt 

plan vara slutfört 2017. 

”Vi är glada att få stödja PLN i deras arbete att stärka kraftinfrastrukturen och elförsörjningen i Indonesien. 

ABB:s beprövade erfarenhet av komplexa projekt och vår ledande spetsteknik kommer att hjälpa oss att 

leverera kundvärde”, säger Claudio Facchin, global chef för ABB:s division Power Grids. ”Det här projektet 

stödjer vår strategi Next Level att fokusera på växande ekonomier som Indonesien, där vi är väl etablerade 

sedan länge, inklusive egen tillverkning.” 

ABB är världens ledande leverantör av luftisolerade, gasisolerade och hybridvarianter av ställverk för spän-

ningsnivåer upp till 1 100 kilovolt. Dessa ställverk bidrar till effektiv och tillförlitlig överföring och distribution 

av elkraft med låg miljöpåverkan för energiföretag, industrier och kommersiella verksamheter såväl som kun-

der inom järnväg, kollektivtrafik och förnybar energi. 

ABB (www.abb.com) är ett ledande globalt teknikföretag inom kraft och automation. 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 135 000 medarbetare. 
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