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ABB och Rolls-Royce i globalt samarbete om 

mikronät  

Samarbete om mikronätslösningar som integrerar digital teknik och ef-

fektiva hybridkraftsystem  

ABB och Rolls-Royce har tillkännagett ett globalt samarbete om mikronätsteknik och avancerad 

automatisering. Tillsammans kommer de båda företagen erbjuda en innovativ, energieffektiv 

mikronätlösning för energibolag, kommersiella och industriella organisationer.  

Ett mikronät är ett småskaligt elnät som kombinerar ström från distribuerade energikällor som 

kraftvärmeverk, diesel- och gasdrivna generatorer och förnybara källor med batterier. Mikronätet 

ger övergripande kontroll för koordinering av dessa resurser för att uppfylla kraven på industri-, bo-

stads- och konsumentlaster. Mikronät kan fungera antingen anslutna till stamnätet eller helt fri-

stående. Möjligheten för mikronäten att smidigt kunna koppla ifrån sig från stamnätet vid större 

strömavbrott eller nödsituationer är en allt viktigare funktion.  

Tillförlitlig strömförsörjning – också under tuffa väderförhållanden och vid toppbelastningar – är 

kritiskt för ekonomisk tillväxt. Integrering av förnybar energi är en hållbar lösning för att få oavbru-

ten strömförsörjning och uppmuntra användningen av ren energi. Mikronätslösningar gynnar ener-

gibolag, industrier och kommersiella anläggningar som är ute efter tillförlitlig strömförsörjning lik-

som minskade kostnader och koldioxidutsläpp. Mikronät möjliggör leveranssäker strömförsörjning 

också med en hög penetrering av intermittenta förnybara energikällor som vind och solkraft. Digi-

tal automatisering och styrsystem koordinerar på ett intelligent sätt distribuerade energiresurser 

och laster för att mikronätet ska fungera effektivt.  

Rolls-Royce erbjuder kraftsystemslösningar under varumärket MTU Onsite Energy: från verksam-

hetskritisk kraft, reservkraft och kontinuerlig kraft till kombinerad generering av värme och el samt 

mikronät. ”På grund av omvandlingen mot utfasning av fossila bränslen behöver kunderna få håll-

bara kraftalternativ som också ger bästa lönsamhet. Där förlitar vi oss primärt till mikronät som är 

autonoma energileveranssystem som är effektiva, tillförlitliga och miljövänliga”, säger Andreas 

Schell, CEO på Rolls-Royce Power Systems. ”Genom att kombinera vår integrerade teknik för diesel- 

och bensingeneratorsystem från MTU och våra styrlösningar med ABB:s modulära mikronätslös-

ningar, reglerkapacitet och fjärrtjänster erbjuder vi kunderna den samlade styrkan från de båda 

världsledarna inom teknik.” 

”ABB Ability™ e-mesh™ säkerställer ett stabilt elnät, också med en stor andel förnybar energi från 

olika källor, som fungerar smidigt tillsammans med redan installerade bensin- eller dieselmotorer”, 

säger Massimo Danieli, global chef för ABB:s affärsenhet för elnätsautomatisering inom företagets 

affärsområde Power Grids. ”ABB har ett enormt stort antal mikronätsinstallationer globalt och tack 

var vårt samarbete med Rolls-Royce Power Systems kommer vi i ännu högre grad stötta det väx-

ande intresset för mikronätslösningar globalt.” 
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Lösningen ABB Ability™ e-mesh™ ger kraftanläggningsägare en vertikalt integrerad, samlad vy över 

de distribuerade energiresurserna och förnybar energigenerering som snabbt kan driftsättas och 

som minskar driftkostnaderna. Molndrift, optimering av anläggning och flotta, väder och lastpro-

gnoser samt maskininlärningsalgoritmer erbjuder oändliga insikter för beslutsfattandet, som att 

veta var man ska öka investeringarna i underhåll eller hur man ska öka intäktsströmmarna för att 

driva tillgångarna på ett mer lönsamt sätt.  

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en pionjär inom banbrytande teknik med ett omfattande erbjudande 

för digitala industrier. Med över 130 år av innovation är ABB idag ledande inom digitala industrier 

med fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, 

Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den gemensamma digitala plattfor-

men ABB Ability™. ABB:s marknadsledande verksamhet Power Grids kommer att avyttras till 

Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. 

www.abb.com 

Rolls-Royce Power Systems har sitt huvudkontor i Friedrichshafen i södra Tyskland och har cirka 

11 000 anställda. Rolls-Royce Power Systems har en global distributions- och servicestruktur med 

fullt konsoliderade bolag, över 140 säljpartners och över 500 auktoriserade handlare på fler än 

1 200 platser. Produktportföljen innefattar varumärket MTU med höghastighetsmotorer och fram-

drivningssystem för fartyg, strömgenerering, tunga fordon för land, järnväg och försvaret samt för 

olje- och gasindustrin. Under varumärket MTU Onsite Energy marknadsför man diesel- och gassy-

stem för kraftkrav som omfattar nödsituationer, baslaster och toppbelastningar liksom samgene-

reringsanläggningar för kombinerad värme och el. Företaget bedriver verksamhet under varumär-

ket Rolls-Royce i Bergen och utvecklar och producerar också medelhastighetsmotorer för marina 

och strömgenereringstillämpningar. www.rrpowersystems.com 
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