
 

Pressmeddelande 

ABB tar hem en kraftorder värd 30 miljoner 
dollar för att stärka kraftöverföringsnätet i 
Irak  
 
Fyra nya transformatorstationer med GIS teknologi installeras för att förstärka tillgängligheten 
och pålitligheten av kraft i Irak.  

Zurich, Schweiz, 19 juli 2013 – ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget har tagit hem en 

order värd ca 30 miljoner dollar från Zagros Energy för att bygga fyra nya transformatorstationer i den 

Kurdistanska regionen av Iraq. Detta är en del av ett initiativ som bygger på att expandera och stärka 

det regionala kraftnätet. Ordern kom under det andra kvartalet.  

Kravet på pålitlig kraft ökar med 10-25 procent per år tack vare industriell tillväxt, konstruktionsprojekt 

och en generell ekonomiskt utveckling. I dagsläget levererar det Kurdistanska kraftnätet cirka       

3,750 MW varav mer än 90 procent av kapaciteten ägs och drivs av oberoende kraftbolag.  

Den ökade efterfrågan på el gör att strömavbrott är frekventa. Kortsiktigt, ligger 

expansionskapaciteten på cirka 4,000 MW. Långsiktigt, är ambitionen att nå 10,000 MW, vilket skulle 

möjliggöra export till närliggande länder.  

ABB:s projekt inkluderar konstruktion och leverans av transformatorstationerna och kommer att 

möjliggöra ytterligare 600 MW distribution till regionen. Transformatorstationerna är baserade på GIS 

teknologi som valdes för sin kompakta design. Detta är av stor vikt då de ska placeras i stadens 

centrum. Två av dem kommer att kopplas med 132 kV underjordskablar då det inte finns plats för 

luftledningar. Gasisolerat ställverk, kontrollsystem, kondensatorbatterier liksom krafttransformatorer 

och annat högspänningsmaterial kommer att utgöra en del av de viktigaste produkterna i leveransen. 

Projektet beräknas vara slutfört under 2014.  

”Transformatorstationerna kommer att hjälpa utvecklingen i regionen på den ökade efterfrågan av el” 

säger Thomas Johansson, chef för ABB:s Substationsverksamhet som ingår i divisionen Power 

Systems”. De kommer också att stärka nätet, minska avbrott och öka pålitligheten för användarna”.  

ABB är världens ledande leverantör av nyckelfärdiga luft- och gasisolerade transformatorstationer, 

såväl som hybridstationer, för spänningsnivåer upp till 1 100 kV. Dessa stationer bidrar till effektiv och 

tillförlitlig överföring och distribution av elektricitet med minsta möjliga miljöpåverkan för energiföretag, 

industrier och kommersiella verksamheter samt sektorer som järnväg, urbana transportsystem och 

förnybar energi. 

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar 

prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag 

verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare. 

  

För hjälp med tekniska termer, vänligen gå till: www.abb.com/glossary 
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