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ABB och Solar Impulse gör sig klara för 
historisk världsomflygning 
 
ABB och Solar Impulse har ingått en allians inför planets historiska jorden runt-flygning och 
bildar ett mästarlag när det gäller innovation och teknik för minskad resursförbrukning 

2015-01-20 – ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, är stolt samarbetspartner till Solar 
Impulse och dess besättning inför planets flygning runt jorden med hjälp av enbart solkraft. 

Solar Impulse, med bas i Schweiz, meddelade idag att projektets historiska jorden runt-flygning ska 
påbörjas i slutet av februari eller början av mars i Abu Dhabi. Under 2014 bildade ABB och Solar 
Impulse en allians inom innovation och teknikutveckling för att förverkliga en gemensam vision att 
minska resursförbrukningen och öka användningen av förnybar energi. 

”Solar Impulse kommer att inspirera en ny generation till innovation och teknikutveckling för att lösa 
planetens största utmaningar”, säger Ulrich Spiesshofer, koncernchef för ABB. ”ABB kommer att följa 
teamet under varje mil längs resan.”  

Tre ABB-ingenjörer ingår i teamet för Solar Impulse där de bidrar med teknisk expertis och 
engagemang. De arbetar bland annat med att förbättra styrsystemen för markoperationer, stärka 
laddningselektroniken för planets batterisystem och lösa problem som uppstår under resans gång. 

På dess 40 000 kilometer långa rutt ska piloterna Bertrand Piccard och Andre Borschberg dela på 
uppgiften att flyga planet och mellanlanda i städer som Muscat, Oman; Varanasi och Ahmedabad i 
Indien; Chongqing och Nanjing i Kina; och Phoenix i Arizona, USA. Stopp ska också göras i Europa 
eller Nordafrika. 

I utmaningarna under jorden runt-flygningen, innan den avslutas i Abu Dhabi i mitten av 2015, ingår en 
non stop-flygning under fem dagar och fem nätter från Kina till Hawaii. Planet som drivs av 17 248 
solceller kommer att glidflyga på en höjd högre än Mount Everest varje dag och samtidigt ladda sina 
batterier för att klara nattflygningarna.   

ABB:s entusiasm för Solar Impulse grundar sig inte bara i en gemensam tro på innovation och teknik 
utan också i företagets motto: Power and productivity for a better world. Projektet Solar Impulse speglar 
ABB:s ambitioner att förbättra operativ effektivitet, minska resursförbrukningen, främja hållbara 
transporter och öka spridningen av ren, förnybar energi. 

Som världens näst största leverantör av solväxlare och en av de största leverantörerna till 
vindkraftsindustrin är ABB en ledande aktör när det gäller att integrera förnybara energislag på ett 
effektivt och tillförlitligt sätt i elnätet. ABB arbetar också med att bygga upp Europas mest heltäckande 
stationsnät av snabbladdare för elbilar och tillhandahåller nyckelutrustning till motsvarande stationsnät, 
världens största, i Kina. 

Enligt Bertrand Piccard har ABB och dess ledande teknik för att generera el från förnybara energislag 
och öka effektiviteten för Solar Impulse stärkt projektets förmåga att demonstrera styrkan i innovation 
och fossilfri teknik.  

”Det här är vad världen behöver”, sa Piccard, den schweiziske pionjären som deltog i världens första 
team att flyga runt jorden i en luftballong 1999. ”Annars kommer vi att slösa bort alla våra 
naturresurser.” 

Sedan 2010 har Picard, ordförande, och Borschberg, vd för Solar Impulse, tillsammans satt åtta 
internationella flygrekord, inklusive flygtid, flyghöjd och sträcka, när de har korsat Europa, Nordafrika 
och USA i prototypplanet som drivs enbart med hjälp av solen. 
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ABB delar denna vision och gläds åt att projektet allt eftersom väcker nya intressen inom aeronautik, 
ren teknik och förnybar energi. ”Tillsammans måste vi driva världen framåt utan att förbruka jordens 
resurser”, sa Ulrich Spiesshofer. ”I enkla ordalag är det vad vi står för.” 

Besök http://new.abb.com/betterworld för mer information om ABB:s allians med Solar Impulse. 

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda 
och minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-
koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare. 

 

För mer information om Solar Impulse, besök www.solarimpulse.com och följ projektet på 
facebook.com/solarimpulse, twitter.com/solarimpulse och google.com/+solarimpulse 

 

 
  

 
  

 
  

För mer information kontakta: 
ABB Group Media Relations: 
Thomas Schmidt; Antonio Ligi  
Switzerland: Tel. +41 43 317 6568 
media.relations@ch.abb.com 
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