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ABB vinner kraftorder värd 130 

miljoner dollar i UK 
 

2017-10-19 - ABB ska leverera kraftinfrastruktur för elöverföringen från 

Hinkley Point C, det första nya generationens kärnkraftverk i 

Storbritannien (UK).  

ABB har fått en order värd runt 130 miljoner dollar på kraftinfrastrukturen för överföringen av el från det nya 

brittiska kärnkraftverket Hinkley Point C, som ska byggas i Somerset intill två redan befintliga anläggningar. 

Detta blir Storbritanniens första nya generations kärnkraftverk och väntas generera 7 procent av landets el 

från 2025. Ordern bokades i tredje kvartalet 2017. 

 

”Det här är ett utmärkt tillfälle för ABB att få visa upp sin globala expertis när det gäller genomförandet av 

stora, komplexa och tidskrävande projekt”, säger Claudio Facchin, global chef för ABB:s division Power 

Grids. ”Ordern stärker ABB:s fokus på att kombinera sin breda portfölj, tekniska styrka och goda 

projektledningsförmåga för att leverera differentierat kundvärde och samtidigt verka för ett starkare, 

smartare och grönare elnät.” 

 

ABB Power Grids i Storbritannien (UK) ska ansvara för design, leverans och installation av 

kraftinfrastrukturen, inklusive två kraftstationer som ska mata det brittiska elnätet med 3 200 megawatt el 

från Hinkley Point C, vilket täcker elbehovet för cirka 6 miljoner brittiska hushåll. 

 

Projektet kommer att skapa runt 25 000 arbetstillfällen och 1000 lärlingsplatser under byggperioden. 

Hinkley Point C, som ligger vid Somerset, är redan en av Europas största byggarbetsplats och varje dag 

arbetar runt 2 000 personer vid projektet. 

 

Stuart Crooks, vd för Hinkley Point C, säger: ”Vi har tecknat kontrakt för mer än 9 miljarder pund och det här 

stora kontraktet markerar ännu ett betydande steg framåt i projektet. Hinkley Point C sammanför företag 

och expertis från Storbritannien, Frankrike och hela världen. Bygget är i full gång och vi har fullt fokus på 

vad vi behöver för att genomföra det vi ska i år och kommande år.” 

 

Bland den teknik som ABB ska leverera ingår sex stycken 700 MVA generatortransformatorer, sex 

reservkraftstransformatorer, ett 400 kV gasisolerat ställverk samt styr-och övervakningssystemet 

MicroScada såväl som matarledningarna för att mata ut el från kraftverket. 

 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar, 

motorer och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt 

transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom 

industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB har 

verksamhet i över 100 länder och har cirka 136 000 medarbetare.www.abb.com 

 

 

http://www.abb.com/
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För mer information, kontakta: 

 

Media Relations Investor Relations ABB Ltd 

Phone: +41 43 317 65 68 Phone: +41 43 317 71 11 Affolternstrasse 44 

Email: media.relations@ch.abb.com Email: investor.relations@ch.abb.com 8050 Zurich 

 
 

Switzerland 

 


