
 

Pressmeddelande 
ABB tar hem order på kabelsystem till en 
av världens största vindkraftparker 
Order värd 130 miljoner dollar till Walney Extension Wind Farm utanför Englands kust, en av 
världens största vindkraftparker på 660 megawatt (MW). Kabelsystemet levereras av ABB i 
Karlskrona.  

2015-03-12 – ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har fått en order värd 130 miljoner 
dollar från det danska energiföretaget DONG Energy för leverans av ett högspänt kabelsystem som 
ska transportera el från vindkraftparken Walney Extension utanför Englands kust till mer än en 
miljon konsumenter i Storbritannien. 

Walney Extension kommer kunna tillföra en kapacitet om ytterligare 660 MW utöver den befintliga 
vindparkens 367 MW. När projektet är färdigt kommer de två havsbaserade vindkraftparkerna att 
kunna leverera förnyelsebar el till mer än 800 000 hushåll, vilket blir ett betydande bidrag till 
Storbritanniens mål att landets totala energiproduktion ska bestå till 15 procent av förnyelsebar 
energi år 2020 för att sänka koldioxidutsläppen.  

“Kabellänken till Walney Extension kommer att transportera ren förnyelsebar energi till mer än 1 
miljon människor”, säger Clauido Facchin, global chef för ABB:s division Power Systems. ”Det här 
projektet bekräftar ännu en gång ABB:s åtagande att leverera kraft och automation för en bättre 
värld och stärker vår ställning som en ledande leverantör av innovativ högspänd kabelteknik” 

Europa har nu runt 8 gigawatt (GW) havsproducerad vindkraft ansluten till elnätet. Storbritannien är 
största bidragsgivare med runt hälften av den installerade kapaciteten och med ytterligare cirka 
11,9 GW i godkända projekt som är påbörjade eller under projektering.  

Den befintliga vindkraftparken Walney ligger 15 kilometer väster om ön Walney i Irländska sjön 
utanför grevskapet Cumbrias kust och täcker en yta av runt 73 kvadratkilometer. Walney Extension, 
som ABB ska förse med högspänningskabelsystemet, ligger nordväst om den befintliga parken 
Walney och kommer att täcka en dubbelt så stor yta, 149 kvadratkilometer. 

ABB ska konstruera, tillverka, leverera och driftsätta kabelsystemet som med extruderad isolering 
är avsett för växelström (AC) vid 220kV. Länken inkluderar mer än 157 kilometer sjökabel som ska 
ansluta de två vindkraftplattformarna till varandra och till fastlandet, såväl som 24 kilometer 
landkabel för anslutningen till elnätet. 

Kabellänkar spelar en nyckelroll för att överföra stora mängder el tillförlitligt och effektivt över långa 
avstånd. Med erfarenhet sedan 1883 är ABB en världsledande leverantör av högspända 
kabelsystem, med installationer inom olika applikationer såsom integrering av förnybar energi, 
inmatning av el till stadskärnor, elförsörjning av olje- och gasplattformar och sammankopplingar av 
elnät med sjökabel. ABB har tagit i drift mer än 25 högspända kabellänkar för likström (DC) och 
hundratals för växelström (AC) runtom i världen. 

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 140 000 medarbetare. 
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