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Sweco anlitas för renovering av stort vattenkraftverk i södra Afrika 
 
Ett av Afrikas största vattenkraftverk i Moçambique är i behov av renovering och Sweco 
anlitas som rådgivare och för att övervaka installationen av ny utrustning. Kund är 
Hidroeléctrica de Cahora Bassa, S.A. och ordervärdet är cirka 50 miljoner SEK. 
 
Vattenkraftverket och dammen Cahora Bassa ligger i Zambezifloden i Moçambique och 

byggdes på 70-talet. Som ett av Afrikas största vattenkraftverk producerar stationen upp till 18 

000 GWh/år, motsvarande mer än 20 procent av all vattenkraftproduktion i Sverige. 

Kraftstationen exporterar även en betydande del av produktionen till Sydafrika, Botswana och 

Zambia, vilket ger en viktig exportintäkt till Moçambique. 

Kraftverkets fem generatorer är nu i behov av en genomgripande renovering. Sweco har fått 

uppdraget att identifiera omfattningen av renoveringsbehoven, skriva specifikationer och stötta i 

upphandling av entreprenör samt övervaka genomförandet av de arbeten som ska utföras. 

”Sweco har lång erfarenhet av renovering av vattenkraftverk och hög kompetens i att driva stora 

projekt i utlandet. Vi är glada över att få vara en del av ytterligare ett stort renoveringsprojekt 

som har så stor påverkan på elförsörjningen i södra Afrika och som är en viktig del i att uppnå 

flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling”, säger Ann-Louise Lökholm Klasson, 

affärsområdeschef Sweco Sverige. 

Uppdraget beräknas pågå till år 2025. Det brasilianska företaget Intertechne Consultores SA är 

konsortiepartner för delar av genomförandet.  

 

För ytterligare information, kontakta: 

Ann-Louise Lökholm Klasson, affärsområdeschef Sweco Sverige, 076-2541889, ann-

louise.lokholm-klasson@sweco.se  

Hanna Haeggström, pressansvarig, 070-234 0366, hanna.haeggstrom@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 15 000 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 
18,7 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, 
www.swecogroup.com. 

 

mailto:ann-louise.lokholm-klasson@sweco.se
mailto:ann-louise.lokholm-klasson@sweco.se
mailto:hanna.haeggstrom@sweco.se

