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7 APRIL 2021  

ABB stöttar e-mobilitet i den eviga 
staden  

I samband med att ABB FIA Formula E World Championship återvänder till 

Rom kommer ABB att skänka DC-snabbladdare till staden som en del av sitt 

fortsatta åtagande att bygga en mer hållbar framtid. 

ABB FIA Formula E World Championship kommer till Roms affärsdistrikt Esposizione Universale di Roma 

denna helg för det tredje uppförandet av Rome E-Prix – som i år blir ett dubbelevent. Båda tävlingarna 

kommer att hållas utan publik och följa strikta covid-19-regler, efter rådgivning från myndigheterna, för 

att eventet ska kunna äga rum på ett säkert och ansvarsfullt sätt. 

Den reviderade bansträckningen med 19 varv och en banlängd på 3,385 kilometer ger längre raksträckor, 

svepande hörn och höjdskillnader. Den snabba bansträckningen ger den näst längsta banan i tävlingska-

lendern, en kombination som säkerligen kommer att driva förarna, bilarna och teamen till det yttersta. 

Theodor Swedjemark, ABB-koncernens kommunikations- och hållbarhetschef, säger: ”På ABB spelar våra 

ledande teknologier en viktig roll när det gäller att möjliggöra hållbar mobilitet inom alla former av kol-

lektiv och privat transport som i slutändan främjar ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. Genom 

ABB:s partnerskap med Formel E kan vi inte bara revolutionera den teknik som behövs för att driva e-

mobiliteten framåt utan också skapa intresse hos yngre generationer som lever i en digital värld och bryr 

sig om miljön.” 

Gianluca Lilli, ordförande och vd för ABB Italien, tillägger: ”För att ytterligare stärka vårt engagemang för 

att driva utvecklingen av e-mobilitet framåt i Italien och i samband med att tävlingen återkommer till ett 

land som är så kopplat till vår egen utveckling inom e-mobilitet kommer ABB att skänka Terra 124-lad-

dare till staden Rom.”  

Dessa DC-snabbladdare kan ladda två fordon samtidigt och är fullt kompatibla med nuvarande och 

framtida elfordon. 

För ABB är Italien ett demoland för tävlingen eftersom det är här dess branschledande Terra-serie med 

elbilsladdare och elbussladdare tillverkas. 

 

Produktionen går med maximal kapacitet vid tillverkningsanläggningen Terranuova Bracciolini i Toscana 

och en ny ABB-anläggning håller på att byggas i San Giovanni Valdarno, som kommer att fungera som 

globalt kompetenscentrum och produktionsanläggning för laddinfrastruktur för elfordon. 

 

Den 16 000 kvadratmeter stora anläggningen förväntas vara i drift i slutet av 2021 och kommer att till-

verka ABB:s hela portfölj av DC-elfordonsladdare – från laddare för hemmabruk till system som installe-

ras på offentliga platser samt sådana som är avsedda för kollektivtrafik i städerna. Den nya toppmo-

derna tillverkningsanläggningen bidrar till att stötta ABB:s tillväxt och innovationer inom e-

mobilitetssektorn.  



 

 

 2/2  

Ett annat exempel på ABB:s roll vad gäller att driva e-mobiliteten vidare i Italien är den nyckelfärdiga lös-

ningen som levererats till Azienda Trasporti Milanesi (ATM), kollektivtrafikföretaget i Milano, som ska 

elektrifiera hela sin fordonsflotta till 2030. ABB:s lösningar, inklusive installation av 15 Terra 124-laddare 

vid ATM:s San Donato-depå, gör det möjligt för bussar att vara kvar i trafik utan att behöva göra mellan-

laddningar under dagen. ATM uppskattar att när systemet är helt implementerat kommer konverte-

ringen av bussarna att starkt reducera efterfrågan på diesel med 30 miljoner liter per år och minska kol-

dioxidutsläppen med 75 000 ton per år. ABB Italien har sitt huvudkontor i Sesto San Giovanni samt 

tillverkningsanläggningar på nio platser runt om i landet och har cirka 4 800 medarbetare. ABB Italiens 

branschledande arbete inom digitalisering och automation har lett till erkännande för företaget som en 

så kallad ”Lighthouse-anläggning” inom ramen för den italienska regeringens initiativ Transition 4.0. 

ABB är huvudpartner i ABB FIA Formula E World Championship, en internationell racingserie för helt el-

drivna ensitsiga racerbilar. ABB:s teknik stöttar loppen på stadsgator runt om i världen. ABB gick in på e-

mobilitetsmarknaden redan 2010 och har idag sålt över 400 000 elfordonsladdare på fler än 85 mark-

nader; mer än 20 000 DC-snabbladdare och 380 000 AC-laddare, inklusive de laddare som säljs via Char-

gedot.  

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 att koppla samman mjukvara med 

produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver tekni-

kens 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 105 000 skickliga medarbetare i fler än 

100 länder. www.abb.com 

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 7 april 2021, vil-

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

delandet. 

2021 års ABB FIA Formula E Championship – Kalender (de racingtävlingar som hittills är bekräftade) 

 

Omgång Stad Land Datum 

1 Diriyah Saudiarabien 26 februari 2021 

2 Diriyah Saudiarabien 27 februari 2021 

3 Rom Italien 10 april 2021 

4 Rom Italien 11 april 2021 

5 Valencia Spanien 24 april 2021 

6 Valencia Spanien 25 april 2021 

7 Monaco Monaco 8 maj 2021 

8 Marrakesh Marocko 22 maj 2021 

9 Santiago Chile 5 juni 2021 

10 Santiago Chile 6 juni 2021 
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För mer information kontakta:   

Christine Gunnarsson, Presschef  
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