
 

 

 

ABB:s svenska forskningscenter firar 100 år 

2016-03-15 - I år firar ABB Corporate Research i Västerås 100 år. Forskningscentret räknar nämligen sin historia 

till Centrallaboratoriet som Asea startade i Västerås 1916. Själva ”födelsedagen” är den 16 mars då den första 

laboratorierapporten släpptes. Under delar av jubileumsåret kommer olika evenemang att hållas för att 

uppmärksamma företagets 100 år av forskning inom kraft och automation. 

 

Corprorate Research kommer att bjuda in ett 100-tal kunder, politiker och företrädare för universitet till en 

Technology Day under hösten 2016 för att tillsammans diskutera lösningar och samarbeten för framtidens 

hållbara klimat. Dagen kommer bland annat att innehålla paneldebatter samt rundvandringar i laboratorier. 

Dessutom lyfter ABB fram ett urval av sina viktiga innovationer under 100 år där forskare och ingenjörer från 

ABB och Asea varit med och utvecklat världsunika produkter, system och tjänster. Några av de främsta 

innovationerna som utvecklats och blivit globala framgångar inom ABB-koncernen och som stöpt om hela 

branscher är: 

 Hybrid HVDC-brytare 

 525 kilovolt extruderat HVDC-kabelsystem 

 Robotar 

 HVDC Light 

 Synkron reluktansmotor 

 Elektromagnetisk omrörare 

 UHVDC omriktartransformatorer (800-1100 kilovolt) 

 Gruva 2.0 

 Lindningskopplare 

 Mjukstartare 

 

”Vårt forskningscenter gör ett fantastiskt arbete för att utveckla vår teknik till att hålla världsklass. 

Tillsammans med de globala forskningskollegorna och alla kollegor i affärsverksamheterna bygger de 

framtidens ABB”, säger Johan Söderström, vd för ABB Sverige. ”Nu firar vi de första 100 årens innovationer 

och ser även med spänning fram emot de möjligheter som morgondagens teknik kommer att ge oss för att 

skapa ett hållbart samhälle”. 

 

Mikael Dahlgren är forskningsdirektör på ABB Sverige. Han berättar att centret i Västerås är ett av de största 

av ABB:s sju forskningscenter, har cirka 250 anställda från ett 50-tal länder och samarbetar med universitet 

över hela världen. 

 

”Forskningen har alltid varit en överlevnadsfråga för ABB. Våra ingenjörer har slagit världsrekord och utvecklat 

produkter och system som ingen trodde var möjligt. Vår stora styrka i Sverige är att vi är så unika med 

labbresurser och kompetenta medarbetare. Genom att bidra till ABB-koncernens forskning är vi med och 
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säkerställer att ABB har tekniken för framtiden och att företaget kan fortsätta att vara framgångsrikt”, säger 

han. 

Under 2016 firar också koncernen 125-årsjubileum för ABB i Schweiz. Detta uppmärksammas med ett antal 

evenemang i Schweiz och övriga världen. ABB kommer bland annat att vara framträdande under invigningen 

av den nya Gotthard-bastunneln den 1 juni, världens längsta järnvägstunnel. 

ABB (www.abb.com) är ett ledande globalt teknikföretag inom kraft och automation. Våra lösningar förbättrar 
prestanda och minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-
koncernen verkar i omkring 100 länder och har ungefär 135 000 medarbetare.  

 

För mer information, kontakta: 

ABB Sverige 

Christine Gunnarsson, presschef 

Tel. 021-32 32 32 

press@se.abb.com 
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