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Sweco rådgivare i nya infrastrukturprojekt i Afghanistan 
 
Sweco har fått uppdraget att bistå i implementeringen av infrastrukturprojekt i nordvästra 
Afghanistan med stöd från Regional Infrastructure Development Fund, RIDF. Under 
projektens gång kommer Sweco att ge råd och stödja avdelningar inom Afghanistans 
Finansdepartement. 
 

- Våra konsulttjänster kommer att stödja myndigheter som övervakar en hållbar 

utveckling av planering och genomförandekapacitet i landet. Swecos tjänster omfattar 

både teknik och upphandling. Vi kommer därför att leverera infrastrukturtjänster och 

vara ett stöd i utvecklingen av det afghanska civilsamhället, säger Ina Brandes, 

affärsområdeschef för Sweco Centraleuropa.  

Sweco kommer att ge råd och stödja med tjänster som till exempel urval, planering, 
anbudsgivning och tilldelning av olika medelstora projekt i provinser och distrikt i Afghanistan. 
Sweco kommer också att bistå byggnadsövervakningen vid vägarbete, översvämningsskydd, 
bevattning, utbildning (skolbyggnader) och strömförsörjning. 
 
Sweco har erfarenhet från liknande infrastrukturprojekt i Afghanistan som kommer att vara till 
nytta i dessa projekt. Dessa inkluderar tre projekt för översvämningsskydd i Taloquan, fem 
vägar i Kunduz och återuppbyggnaden av flera bevattningskanaler i Baghlan och Badakhshan.  
 
Projekten finansieras av tyska ministeriet för ekonomiskt samarbete och utveckling, BMZ, och 
den tyska statligt ägda utvecklingsbanken KfW. Sweco har övergripande ansvar för projekten i 
samarbete med konsultföretagen GOPA och INTEGRATION. Projekten förväntas vara 
genomförda i slutet av september 2020. 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
 

Ina Brandes, President Sweco Central Europé, +49 (0) 421 203 27 57,  
ina.brandes@sweco-gmbh.de  

 

Johanna Nyman, tf presschef Sweco, +46 (0) 733 42 26 92, johanna.nyman@sweco.se 

 

 

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara 
byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan vi 
erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. 
Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 
16,5 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.  

För ytterligare information, www.swecogroup.com. 
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