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ABB:s mikronät stöder Jamaicas 
övergång till förnybara energikällor 
 
ABB ska tillhandahålla ett ABB Ability™ baserat mikronät och lagringssystem för att bidra till att 

integrera förnybar sol- och vindenergi i strömförsörjningen på den stora karibiska ön, vilket minskar 

behovet av fossila bränslen och sänker koldioxidutsläppen. ABB är en pionjär inom mikronät, vilka 

tack vare sin storlek och kraft är idealiska för fjärran platser som öar som inte enkelt kan kopplas till 

något stamnät.  

”Detta är ett av de viktigaste projekten för Jamaica Public Service Company Ltd (JPS) i år och projektet 

kommer att stå modell för andra länder i Karibien och på andra ställen”, säger Emanuel DaRosa, 

koncernchef och CEO för JPS. ”ABB:s innovativa teknik kommer att göra det möjligt för oss att utnyttja 

rena förnybara energikällor i vår energimix samtidigt som vi säkerställer stabiliteten i elnätet och ger 

konsumenterna tillförlitlig strömförsörjning.”  

Jamaica ligger cirka 145 km sydost om Kuba och öns hotell, restauranger och bostäder förlitar sig 

framför allt på importerat fossilt bränsle, något som är dyrt och är utsatt för stora prisfluktuationer. 

Jamaica är en populär turistdestination så befolkningen på tre miljoner växer ytterligare med två 

miljoner besökare under högsäsong varje år. 

Som del av ett ambitiöst initiativ att integrera mer förnybara energikällor i energimixen har JPS införlivat 

cirka 160 MW förnybar energi i elnätet, vilket står för ungefär en fjärdedel av den totala 

kraftproduktionskapaciteten.  

ABB:s mikronätsanläggning och energilagringssystem på 24,5 MW kommer att möjliggöra tillgång till 

ström när sol- och vindkällorna inte räcker till på grund av molnighet, att det är vindstilla eller andra 

faktorer. ”Denna innovativa lösning stärker ABB:s position som den givna partnern för ett starkare, 

smartare och grönare elnät”, säger Claudio Facchin, global chef för ABB:s division Power Grids. 

ABB bidrar till en framtid med hållbar energi med banbrytande tekniker som integrerar förnybara 

energikällor i elnätet och möjliggör energibesparingar i hela värdekedjan för elektricitet. ABB är lika aktiv 

på förbrukningssidan med sin oöverträffade expertis inom elektrifiering och ledarskap inom e-mobilitet. 

ABB är pionjär inom mikronätsteknik med över 40 liknande globala installationer i en mängd olika 

tillämpningar som betjänar avsides belägna samhällen, öar, energibolag och industricentra. 

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

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

och infrastruktur i hela världen. Med över 130 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom 

industriell digitalisering med två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk 

till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter. Som huvudpartner 

till Formel E, den helt eldrivna internationella motorsportklassen hos FIA, tänjer ABB på gränserna för e-

mobilitet för att bidra till en hållbar framtid. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 135 000 

medarbetare. www.abb.com. 
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