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10 JULI 2018 

ABB tar hem order värd 150 mil-
joner dollar för att koppla upp 
världens största havsbaserade 
vindkraftpark med stamnätet 
Med central teknik och ABB AbilityTM-lösningar kommer ABB att inte-

grera vindkraft från Hornsea Project Two till det brittiska stamnätet 

och förse över 1,3 miljoner hem med ström 

ABB har tagit hem order värda över 150 miljoner dollar från det danska energibolaget Ørsted (ti-

digare Dong Energy) för att tillhandahålla en mängd tekniker för att integrera och överföra förny-

bar vindkraft från Hornsea Project Two, som planeras bli världens största havsbaserade vind-

kraftpark. Orderna bokades under andra kvartalet 2018 och är den första delen av ett globalt 

femårigt ramavtal för leverans av el- och automatiseringsutrustning för havs- och landbaserad 

vindkraft samt anslutning till elnätet. 

Hornsea Two som som ligger cirka 100 km utanför Yorkshires kust är ett 1400 MW projekt för att 

bygga ut vindresurser i Nordsjön. När projektet står klart kommer vindkraftparken att kunna le-

verera tillräckligt med ren elkraft för att kunna försörja över 1,3 miljoner hem årligen. Energitill-

skottet kommer att stödja den ekonomiska tillväxten i Humber-regionen och hjälper dessutom 

Storbritannien att nå målet att 15 procent av dess energibehov genereras från förnybara energi-

källor till år 2020. 

ABB kommer att förse sin toppmoderna Static Var Compensation (SVC) Light-teknik med det 

avancerade kontroll- och säkerhetssystemet ABB Ability™ MACH, högspända gasisolerade ställ-

verk (GIS), transformatorer, reaktorer och harmoniska filter. ABB ansvarar också för konstrukt-

ion, leverans, projektledning och driftsättning av det digitala kontroll- och skyddssystemet för 

den landbaserade elkraftanläggningen samt för de två elkraftsanläggningarna på offshoreplatt-

formarna.  

”Vi är glada över samarbetet med Ørsted i denna strategiska långsiktiga tekniska allians och ar-

betar mot det gemensamma målet att integrera fler förnybara energikällor i elnätet och främja 

lösningar för hållbar energi”, säger Claudio Facchin, chef för ABB:s division Power Grids. ”Avance-

rade tekniker och ABB Ability™-baserade digitala lösningar kommer att spela en viktig roll i att 

förstärka kapaciteten och förbättra kvaliteten och tillförlitligheten i elleveranserna till miljontals 

människor. Projektet stärker också ABB:s position som den givna partnern för ett starkare, smar-

tare och grönare elnät.” 

Elkraftsflödet från Hornsea Two-parken kommer att skyddas och regleras av det största statiska 

kompensatorsystemet (STATCOM) som någonsin byggts för en havsbaserad vindkraftsanlägg-

ning. STATCOM-enheterna hjälper de havsbaserade vindturbinerna att öka kraftöverförings-

kapaciteten, förbättra elkvaliteten samt stärka stabiliteten i elnätet och därigenom leverera en 
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energieffektiv och tillförlitlig strömförsörjning. Hjärnan i STATCOM är kontroll-, skydds- och över-

vakningssystemet ABB Ability MACH som hanterar denna sofistikerade teknik genom att över-

vaka tusentals operationer i realtid för att säkerställa tillförlitlighet och effektivitet i elnätet. 

Som en del av projektets leveransomfattning ingår det ABB Ability™-förberedda MicroSCADA-

systemet som kommer att användas för övervakning av elnätet och för att samla in data från Re-

lion® intelligenta relä- och kontrollprodukter (IED) och fjärrterminalenheter (RTU) och för att sä-

kerställa en säker och tillförlitlig integrering och drift i elnätet. Avancerad verksamhetskritisk tek-

nik kommer också att användas för kommunikation mellan offshoreplattformarna och den 

landbaserade elkraftsanläggningen. 

ABB Ability™ är företagets samlade digitala erbjudande över branschgränserna med enheter, sy-

stem, lösningar, tjänster och en plattform som gör det möjligt för kunderna att öka produktivite-

ten och sänka kostnaderna.  

Ørsteds vision är en värld som drivs helt på grön energi. Ørsted utvecklar, konstruerar och driver 

havsbaserade vindkraftparker, bioenergianläggningar och innovativa kraftvärmeverk och företa-

get tillhandahåller kunderna smarta energiprodukter. Ørsted hade en omsättning på 8 miljarder 

euro 2017 och har 5 600 anställda, varav över 900 i Storbritannien. 

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

botar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, indu-

stri 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 fär-

diga produkter. Som huvudpartner till Formel E, den helt eldrivna internationella motorsportklas-

sen hos FIA, tänjer ABB på gränserna för e-mobilitet för att bidra till en hållbar framtid. ABB ver-

kar i över 100 länder och har ungefär 135 000 anställda. www.abb.com 
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