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ABB är med på hållbarhetståget med 
världens första utsläppsfria fordon för 
järnvägsunderhåll  
Epiroc har samarbetat med ABB för att utveckla e-drivlinan till Railcares 

batteridrivna fordon för alla tillämpningar inom järnvägsunderhåll. Det 

mångsidiga fordonet erbjuder utsläppsfri drift med reducerade ljudnivåer, 

vilket förbättrar arbetsmiljön och ökar möjligheterna till underjordsarbete i 

till exempel tunnelbanesystem och gruvor. 

Railcare, en svensk tillverkare av maskiner för att hålla järnvägen säker och ren, har lanserat världens 

första batteridrivna Multi Purpose Vehicle, MPV. Målsättningen är att bli en ”grön leverantör” inom 

projekt som rör järnvägsunderhåll. E-drivlinan för MPV, som utvecklats av Epiroc AB, innehåller ABB:s nya 

vätskekylda elmotorer AMXE tillsammans med frekvensomriktare HES880. 

MPV:n är utrustad med egendrift, vakuumpumpar, hydraulik och manöverhytter. Batteriet erbjuder 4-6 

timmars drift mellan laddningarna, vilket räcker för ett vanligt nattskift.   

”Projektet med Railcare visar hur även de tyngsta fordonen kan övergå till eldrift för att bidra till en 

hållbar framtid med låga koldioxidutsläpp”, säger Henrik Nilsson, affärschef för Traction, ABB Motion. 

”Det är också en viktig fortsättning på vårt samarbete med Epiroc, som visar hur vi är i framkant som 

leverantör av kritiska komponenter för krävande e-drivlineprojekt.” 

Epiroc, som är en av världens ledande leverantörer av gruvutrustning för underjord samt 

infrastrukturutrustning, har utvecklat den modulära, skalbara e-drivlineplattformen för MPV med 

batterier från Northvolt. Den nya plattformen innehåller fyra av ABB:s nya elmotorer AMXE för tung drift. 

Dessa permanentmagnetmotorer har en kompakt och vätskekyld design som är idealisk för tuffa miljöer 

och krävande tillämpningar. Motorerna styrs med ABB:s robusta och mångsidiga vätskekylda 

frekvensomriktare HES880 som är väl beprövad för traktionsbaserade, marina och stödjande 

tillämpningar. 

Erik Svedlund, Head of Marketing, Rocvolt Business Development på Epiroc, berättar: ”Railcare MPV-

projektet utökar det samarbete som startade med användningen av motorer och frekvensomriktare från 

ABB för vår nya generation av fordon för gruvutrustning för underjord. Konceptet med e-drivlinan 

utformades främst med grundindustrin i åtanke, men projektet illustrerar en bredare användning för 

andra typer av maskiner som används i tuffa miljöer och traditionellt drivs av dieselmotorer.” 

Förutom att eliminera utsläppen från dieselmotorer är en av de största fördelarna med MPV de 

reducerade ljudnivåerna. Det är särskilt viktigt eftersom fordon för järnvägsunderhåll ofta används 

nattetid i stadsmiljöer. De dubbla fördelarna med noll utsläpp och låga ljudnivåer kan även öppna 

möjligheter till nya användningsområden för Railcare, såsom långa underjordiska tunnlar i 

tunnelbanesystem och gruvor. 

Prototypen för MPV håller för närvarande på att testas i Sverige och planen är att produktionen ska 

komma igång under 2021. Railcare planerar att bygga tre fordon för att ersätta de gamla dieseldrivna 

fordonen i fordonsparken för den egna verksamheten i Skandinavien och Storbritannien. Senare kommer 

Railcare att marknadsföra fordonen till kunder i hela världen. 
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För mer information: https://new.abb.com/motors-generators/abb-powertrain-emobility 

ABB Motion håller världen i rörelse medan energi kan sparas varje dag. Våra banbrytande frekvensomriktare, 

motorer, generatorer och mekaniska kraftöverföringsprodukter verkar för en framtid med låga 

koldioxidutsläpp för industrier, städer, infrastruktur och transporter. Genom vår globala närvaro är vi alltid 

nära våra kunder. Vi hjälper dem att optimera energieffektiviteten, förbättra säkerheten och tillförlitligheten 

samt uppnå exakt kontroll över deras applikationer. 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och 

industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom banbrytande ingenjörskonst där 

mjukvara kopplas samman med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar 

ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång 

historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 

110 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com 

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 12 januari 2021, 

vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska 

pressmeddelandet. 
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