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ABB-teknik möjliggör expansion av 
solkraftspark i Dubai 
Elkraftsanläggning i solkraftsparken vid Mohammed Bin Rashid ska stärka 

Dubais elnät och minska koldioxidutsläppen 

ABB har tagit hem en order värd mer än 90 miljoner dollar från Dubai Electricity and Water Authority 

(DEWA), det ledande energibolaget i Förenade Arabemiraten, och ska bygga en elkraftsanläggning på 

400 kV i Shams som integrerar solkraften från de kommande faserna i solkraftsparken Mohammed bin 

Rashid Al Maktoum med stadens elnät. Detta blir ABB:s andra anläggning för solkraftsparken, något 

som visar på företagets satsning på att leverera tillförlitlig elkraft till konsumenter och betjäna bygg- 

och infrastrukturbranschen vid sidan av energisektorn och industrikunder.  

Efter åratals av snabb tillväxt och urbanisering fortsätter Dubai att vara en av de snabbast växande stä-

derna i världen och uppsvinget i befolkningstillväxt och olika sektorer i ekonomin, som turism, har lett 

till en ökad efterfrågan på energi. För att öka elförsörjningen och uppfylla målen om en ökad användning 

av förnybar energi lanserade Förenade Arabemiraten sin ambitiösa strategi Dubai Clean Energy Strategy 

2050 som ska göra Dubai till ett globalt center för ren energi och grön ekonomi.  

Solkraftsparken Mohammed bin Rashid Al Maktoum, som ligger inåt landet 5 mil söder om Dubai, är en 

viktig del av Dubais förnybara energistrategi. När parken står klar 2030 kommer den att uppta 214 km2, 

generera 5000 MW och minska koldioxidutsläppen med cirka 6,5 miljoner ton. 

ABB ansvarar för design, leverans och installation samt driftsättning av ställverket i Shams på 400/132 

kV som, när det står klart, kommer att ha en total kapacitet på mer än 2 000 MVA. När fas 3 i projektet är 

slutfört 2020, samma år som Dubai ska stå värd för Expo 2020, kommer den totala solkraften som gene-

reras via Solar Photovoltaic att överstiga 1 000 MW och minskar därmed väsentligt koldioxidutsläppen.  

”Vi är stolta över att arbeta tillsammans med DEWA och fortsätta att bidra till detta banbrytande projekt 

med vår toppmoderna teknik som stärker kapaciteten och ger renare solkraft till människor”, säger Clau-

dio Facchin, global chef för ABB:s division Power Grids. ”Att integrera förnybar energi är en viktig del i 

vår strategi Next Level och vår dokumenterade erfarenhet stärker vår position som den givna partnern 

för ett starkare, smartare och grönare elnät.” 

”I Dubai har vi en omfattande strategi i energisektorn. Vi är engagerade i att nå målen i Dubai Clean 

Energy Strategy 2050, som lanserats av hans höghet schejk Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice 

President och Premiärminister i Förenade Arabemiraten och regent i Dubai, om att 75 procent av Före-

nade Arabemiratens totala energiproduktion ska komma från ren energi per 2050. För att uppnå målen 

om ren energi krävs en kapacitet på 42 000 MW med ren och förnybar energi per 2050. Det dominerande 

projektet för att uppnå dessa mål är solkraftsparken Mohammed bin Rashid Al Maktoum som kommer 

att ha en kapacitet att generera 5 000 MW per 2030, med investeringar på totalt 50 miljarder AED (emi-

ratiska dirham). Solkraftsparken kommer att bidra till att minska över 6,5 miljoner ton koldioxidutsläpp 

per år när parken står klar”, säger hans excellens Saeed Mohammed Al Tayer, Managing Director och CEO 

för DEWA. 

ABB:s elkraftanläggning innefattar leverans av 400 och 132 kV gasisolerade ställverk, strömtransforma-

torer, skydd-, automatiserings- och styrsystem liksom övervaknings- och kommunikationssystem. An-

läggningen kommer också att följa IEC 61850 med stöd för öppen och smidig kommunikation med alla 
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intelligenta enheter. 2017 levererade ABB det första ställverket som ansluter den andra fasen av sol-

kraftsparken MBR och integrerar 200 MW elektricitet till elnätet.  

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 industri-

ell digitalisering med två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till elut-

tag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter. Som huvudpartner till For-

mel 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 an-

ställda. www.abb.com 
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