
 

 

 

ABB och Microsoft i samarbete för att 
lansera nästa generations plattform för 
tjänster inom laddinfrastruktur för elfordon 
2015-10-20 - Molnbaserad plattform för laddning av elfordon kombinerar 
ABB:s ledande snabbladdningsteknik med Microsofts avancerade 
molntjänster 

ABB och Microsoft Corp. presenterade på måndagen en globalt tillgänglig plattform för tjänster till 

snabbladdning av elfordon (EV). Kombinationen av ABB:s ledande snabbladdningsstationer och 

Microsofts molnbaserade tjänster Azure ska garantera stabilitet, global skalbarhet och avancerad styrning 

och kontroll för ABB:s kunder. Samarbetet ska också dra fördel av så kallad Machine Learning och 

förutsägande analyser för att driva framtida innovationer på området. 

”Prestanda och stabilitet i plattformen är kritiska parametrar för en framgångsrik drift av moderna, 

databeroende laddstationer för elfordon. Genom partnerskapet med Microsoft kommer ABB att kunna 

erbjuda driftsäkra laddstationer inklusive innovativa avancerade tjänster – det vi kallar Internet of Things, 

Services and People”, säger Pekka Tiitinen, global chef för ABB:s division Discrete Automation and 

Motion. ”Det här partnerskapet ger oss lösningarna, skalbarheten och de globala egenskaperna som 

krävs för att få upp efterfrågan på laddinfrastruktur för elbilar på de stora bilmarknaderna i världen, vilket 

är ett huvudfokus i vår tillväxtstrategi Next Level.”  

Många bilmärken investerar i den dynamiska elbilsmarknaden och flera lanseringar av nya modeller 

väntas nästa år. Enligt en rapport av Hybrid Cars har det totala antalet sålda elbilar globalt passerat 1 

miljon, varav nästan hälften har sålts under de senaste 14 månaderna. 

Den snabba ökningen runtom i världen går hand i hand med utbyggnaden av ladd- och kraftinfrastruktur. 

Det finns för närvarande bara 106 000 allmänna laddstationer globalt och de globala intäkterna från 

tjänster runt laddinfrastruktur för elfordon väntas öka från 152,6 miljoner dollar 2015 till 2,9 miljarder dollar 

2023 enligt Navigant Research. 

”Vi lever idag i en mobil-först-moln-först-värld (”mobile-first, cloud-first-world”) och detta blir allt tydligare 

på den globala elbilsmarknaden”, säger Peggy Johnson, executive vice president för Business 

development, Microsoft. ”Vårt partnerskap med ABB följer en av våra ambitioner att bygga den 

intelligenta molnplattformen och vi ser fram emot att vår teknik och våra tjänster blir en differentiator för 

ABB:s lösningar.” 

Under det nya samarbetsavtalet ska alla ABB-laddare anslutas till molntjänsten Microsoft Azure och 

omges av värdehöjande drift- och underhållstjänster, så att operatörer, tillverkare och partners kan dra 

nytta av en plattform i världsklass. 

ABB och Microsoft ska presentera den gemensamma plattformen vid eCarTec, världens största mässa 

för el- och hybridbilar, 20–22 oktober i München, Tyskland. 
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Om ABB 

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda 

och minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-

koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 140 000 medarbetare. För mer 

information om ABB:s produktportfölj inom laddinfrastruktur för elfordon, se http://new.abb.com/ev-

charging. 

Om Microsoft  

Microsoft (NASDAQ "MSFT" @microsoft) är det ledande plattforms- och produktivitetsföretaget för en 

mobil-först-moln-först-värld, och Microsofts uppgift är att ge varje människa och varje organisation 

verktygen för att uppnå mer i varje givet ögonblick. 

Till redaktionen: 

För mer information, nyheter och perspektiv från Microsoft, besök Microsoft News Center på 

http://news.microsoft.com. Webblänkar, telefonnummer och titlar var korrekta vid tidpunkten för 

publicering, men kan ha ändrats. För ytterligare assistans kan journalister och analytiker kontakta 

Microsofts Rapid Response Team eller andra kontakter på http://news.microsoft.com/microsoft-public-

relations-contacts. 

För mer information kontakta: 

ABB Media Relations: 

Michael Schiendorfer 

Antonio Ligi, Sandra Wiesner 

Tel: +41 43317 7111 

media.relations@ch.abb.com 

 

 ABB Ltd  

Affolternstrasse 44  

8050 Zurich 

Switzerland 

Microsoft: 

Rapid Response Team 

WE Communications 

+1 (503) 443 7070 

rrt@we-worldwide.com 
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