
 
 

 

 

Telefon 08-695 60 00 

E-post info@sweco.se 

www.swecogroup.com 

  

 

   

PRESSMEDDELANDE 

 

28 januari 2019 

 

Sweco konstruerar ny anläggning för aktivt kol i Finland 
 
Sweco har fått i uppdrag av Vapo Oy att leverera konstruktionstjänster, byggledning och 
upphandlingsstöd vid uppförandet av en ny anläggningen för aktivt kol i Ilomantsi, 
Finland. 
 
”Vi är mycket glada över att Sweco kommer att bidra till utvecklingen av finländska 
naturresurser till förädlade produkter. Vapos beslut att investera i en ny anläggning för aktivt kol 
är betydelsefull för nordisk miljöteknik”, säger Erik Skogström, vd för Sweco Industry i Finland. 
 
Marknaden för aktivt kol växer i Europa. Anläggningen i Ilomantsi kommer att producera teknisk 
kol för vatten-, luft- och gasrening, främst inom kemi- och läkemedelsindustrin. 
 
”För Vapo är de viktigaste kriterierna för den nya anläggningen hållbarhet och minimal 
miljöpåverkan. Vi valde Sweco som konstruktör för den nya anläggningen, eftersom vi ville ha 
en partner med beprövad erfarenhet inom stora industriprojekt, god tids- och resursplanering 
samt expertis inom miljövänlig industrikonstruktion. Vi är övertygade om att vi tillsammans med 
Sweco kommer att bygga en anläggning av högsta kvalitet, sett både till teknik och hållbarhet”, 
säger Jaakko Myllymäki, vd för Vapo Carbons. 
 
Vapo Carbons fattade investeringsbeslutet i december 2018 och anläggningen planeras vara i 
drift vid slutet av 2020. 
 

För ytterligare information, kontakta: 

Erik Skogström, vd Sweco Industry Oy, +358 40 082 8912, erik.skogstrom@sweco.fi 

Johnny Nylund, presschef, 073-773 5189, johnny.nylund@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 
16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, 
www.swecogroup.com. 

 


