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ABB vinner order värd 45 miljoner 

dollar för att förstärka Tysklands 

kraftnät 
 

Uppgradering av elkraftsanläggning för att integrera mer förnybar energi 

och öka elnätets tillförlitlighet 

ABB har vunnit en order värd cirka 45 miljoner dollar från den tyska kraftnätsoperatören 

TransnetBW. Ordern avser uppgradering av en elkraftsanläggning i Philippsburg i delstaten 

Baden-Württemberg i sydvästra Tyskland. Det befintliga luftisolerade ställverket (AIS) ersätts av 

ett kompakt 380 kV gasisolerat ställverk (GIS) inom projektet. Beställningen gjordes under fjärde 

kvartalet 2017. 

 

Tyskland genomför en plan för energiomställning, känd som ”Energiewende”, som omfattar ett 

mål på minst 80 % förnybar energi till år 2050. Det tyska kraftsystemet rör sig från traditionell 

fossilbaserad energiproduktion till ett mycket större beroende av ”rena” energiformer som vind- 

och solkraft. För att elnätet ska kunna ta emot dessa ökande mängder förnybar energi måste 

både flexibiliteten och kapaciteten byggas ut. 

 

De första nord-sydliga överföringarna baserade på högspänd likströmsteknik (HVDC) i 

utvecklingsplanen för elnätet förbinder Osterath i Nordrhein-Westfalen med Philippsburg. HVDC-

länken, som är ett samprojekt mellan Amprion och TransnetBW, överför elektricitet från 

förnybara energikällor till södra Tyskland. Den anslutna 380 kV GIS-stationen garanterar sedan 

en sömlös inmatning av den ”gröna energin” i kraftnätet. 

 

”Utvecklingen av ABB:s senaste kompakta, tillförlitliga och effektiva GIS-teknik bidrar till att 

stärka det tyska kraftöverföringssystemet”, säger Patrick Fragman, chef för ABB:s affärsenhet 

Grid Integration inom divisionen Power Grids. ”Vi är också stolta över att fortsätta att bidra till 

den tyska energivisionen och stödja omställningen till förnybara energiformer, vilket är ett 

nyckelområde i ABB:s strategi Next Level.” 

 

Som en del av projektet kommer det befintliga utomhusställverket att ersättas av ett kompakt 

380 kV gasisolerat ställverk (GIS) med tre samlingsskenor. ABB ansvarar även för konstruktion av 

sekundärutrustning och alla hjälpsystem. 

 

Den kompakta inomhusdesignen i ABB:s GIS-teknik innebär också platsbesparing med upp till 

70 % jämfört med det hittills använda AIS-ställverket. Placeringen av ställverket inomhus skyddar 

mot väder och vind och föroreningar. 

 

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

robotik och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, 
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industri, transport och infrastruktur i hela världen. ABB bygger vidare på sin mer än 130 år långa 

historia av innovationer och utformar idag framtiden inom industriell digitalisering med två 

tydliga värdeerbjudanden: Att överföra elektricitet från vilken kraftstation som helst till vilket 

eluttag som helst och att automatisera industrier från naturliga resurser till färdiga produkter. 

Som en titelpartner till Formula E, den helelektrifierade internationella FIA-motorsportklassen, 

flyttar ABB gränserna för e-mobilitet som ett bidrag till en hållbar framtid. ABB har verksamhet i 

över 100 länder med ca 135 000 anställda. www.abb.com 
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