
 

Pressmeddelande 

ABB tar hem indisk kraftorder värd  
15 miljoner dollar till tunnelbana i Jaipur 
 
Transformatorstationer, elektrifiering och SCADA-system ska bidra till tillförlitlig och effektiv 
kraftförsörjning. 
 
2012-04-12 – ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem en order värd  
15 miljoner dollar från Delhi Metro Rail Corporation Limited (DMRC) på kraftlösningar för det 
planerade tunnelbanenätet i Jaipur, huvudstad i delstaten Rajasthan i norra Indien. Ordern bokades i 
första kvartalet. 

Jaipur Mass Rapid Transport System (MRTS) framförs som ett miljövänligt projekt som ska använda 
högteknologiska lösningar och som väntas transportera cirka 11 000 människor i timmen i varje 
spårkorridor när fullt utbyggt. Detta ska minska trafikstockningar och sänka koldioxidutsläppen från 
biltrafik. 

”Våra lösningar kommer att säkerställa tillförlitlig och effektiv kraftförsörjning till tunnelbanan i Jaipur 
och därmed underlätta vardagen för miljontals lokala pendlare och minska trafikstockningarna såväl 
som miljöpåverkan”, säger Brice Koch, chef för ABB:s division Power Systems. ”ABB har ett brett 
utbud av teknik för järnvägsindustrin, med omfattande meriter inom denna sektor.” 

Det nyckelfärdiga projektet inbegriper konstruktion, tillverkning, leverans, installation och driftsättning 
av viktig kraftinfrastruktur för fas 1 i den öst-västra spårkorridoren i MRTS. Denna sektion ska betjäna 
åtta tunnelbanestationer. ABB ska leverera 11 stycken 33kV/415V transformatorstationer. 
 
Projektet omfattar elektrifiering av luftburna elledningar, uppförande av transformatorstationer samt 
leverans av ett SCADA-system för övervakning och styrning av fältutrustning och nyckelkomponenter 
i kraftdistributionssystemet. Detta bidrar till problemfri drift och medger förebyggande åtgärder för att 
undvika serviceavbrott och störningar, vilket ökar systemets prestanda och kostnadseffektivitet. ABB 
ska också leverera nyckelutrustning såsom ställverk, torrisolerade transformatorer och 
distributionsutrustning. 

ABB:s tillförlitliga och energieffektiva teknik bidrar redan idag till kraftförsörjningen av citybanorna i 
Delhi, Mumbai, Kolkata och Bangalore och främjar därmed konceptet ”green mobility” i landet. 

Ökad urbanisering, ekonomisk tillväxt och miljöhänsyn är några av de samhällstrender som stödjer 
fortsatt utbyggnad av järnvägsnät i många delar av världen, inklusive tillväxtmarknaderna.  

ABB erbjuder ett brett sortiment av kraft- och automationsprodukter och lösningar för citybanor såväl 
som konventionell järnväg och höghastighetståg, med en stor global bas av installerade produkter. 

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar 
prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag 
verkar i omkring 100 länder och har ungefär 135 000 medarbetare. 
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