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ABB:s automation- och styrsystem ska 

stärka teknisk plattform för saltbase-

rad energilagring 
 

SaltX Technology och ABB inleder ett samarbete kring en lösning för stor-

skaliga energilagringsinstallationer som ska utjämna variationerna i förny-

bar kraftgenerering och leverera kontinuerlig energi. 

 
ABB har tecknat ett samarbetsavtal med det svenskbaserade energilagringsföretaget SaltX Technology. 

Avtalet gäller utveckling av ett stabilt och skalbart styrsystem för EnerStore, ett stort utvecklingsprojekt 

avseende kommersialisering av tekniska innovationer som använder salt med nanobeläggning för 

eneriglagring.  

 

SaltX:s unika teknik går ut på att låta saltet lagra överskottsel med hög energidensitet i ett bulkmaterial, 

vilket innebär att det skulle kunna skalas upp till hundratals megawattimmar (MWh). Det har förutsätt-

ningar att bli en cirkulär och hållbar energilagringslösning för leverantörer och kunder i industrier som 

massa och papper, metaller och tillverkning. Den innovativa nanobeläggningen, som har utvecklats av 

SaltX under mer än 15 år möjliggör system med lång livslängd där kunderna kan ladda upp lagret när el-

priset är lågt och använda den lagrade energin när priset är högt och på så sätt uppfylla sin mission att 

hjälpa samhället att ställa om till hållbar energi.  

 

Marknaden för energilagringslösningar växer, och 2018 prognostiserade Bloomberg investeringsmöjlig-

heter på 620 miljarder dollar. Bloomberg drog också slutsatsen att majoriteten av energilagren kommer 

att vara storskaliga 2030. 

 

ABB:s leverans för det inledande pilotprojektet omfattar automation- och styrsystem, motorer och driv-

system, processinstrumentering och smart elektrifiering med möjlighet att skala upp lösningen för in-

dustrikunder. ABB:s långa erfarenhet av skalbara styrsystem bidrar till att säkerställa att den tekniska 

plattformen i EnerStore är optimerad för den förväntat höga efterfrågan i framtiden. 

 

”Samarbetet med ABB för att uppgradera vårt EnerStore med förstklassiga process- och styrsystem 

samt fördelen av ABB:s historik och expertis inom processoptimering tillför enormt värde och trovärdig-

het till detta spännande pilotprojekt”, säger Carl-Johan Linér, vd för SaltX Technology. 

 

”Våra motorer, drivsystem och automationslösningar kompletterar de unika egenskaperna hos SaltX:s 

teknik, i första hand genom att möjliggöra långvarig lagring av värmeenergi med begränsad värmeener-

giförlust över tiden”, säger Björn Jonsson, Hub Manager på ABB Process Industries. ”Detta banbrytande 

partnerskap passar som hand i handske med vårt åtagande att ställa om till hållbar förnybar energi och 

att bädda in cirkularitet i allt vi gör för att skapa ett samhälle med låga koldioxidutstläpp” 

 

https://about.bnef.com/blog/energy-storage-620-billion-investment-opportunity-2040/


  

Konstruktionen av pilotanläggningen har startat tillsammans med SaltX med målet att installera det 

första gemensamma systemet i Luleå.  

 

ABB Ability™ system 800xA klassas av ARC Advisory Group som världens främsta distribuerade styr-

systemplattform (DCS) under de senaste 21 åren. 

 

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. 

 

Process Automation: ABB:s affärsområde Process Automation är ledande inom automation, elektrifie-

ring och digitalisering för process- och hybridindustrin. Vi tjänar våra kunder med en bred portfölj av 

produkter, system och end-to-end-lösningar, inklusive vårt distribuerade styrsystem, programvara och 

livscykeltjänster, branschspecifika produkter samt erbjudanden inom mätning- och analys, marin och 

turboladdning. Som den globala # 2 på marknaden bygger vi på vår djupa domänexpertis, vårt 

mångsidiga team och globala fotavtryck och är dedikerade till att hjälpa våra kunder att öka konkurrens-

kraften, förbättra deras avkastning på investeringarna och köra säkra, smarta och hållbara verksam-

heter. 

 

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 1 juli 2021, vilket 

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

det. 
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https://saltxtechnology.com/saltx-in-a-new-industrial-pilot-project/

