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Caverionille 11,5 miljoonan euron projekti jätevedenpuhdistamossa Norjassa

Caverion on allekirjoittanut sopimuksen Oslon kunnan kanssa teknisten järjestelmien toimittamisesta jätevedenpuhdistamon laajennukseen.
Toimitus sisältää lämmitys-, vesi- ja viemäri- ja ilmanvaihtojärjestelmät. Sopimuksen arvo on noin 11,5 miljoonaa euroa.

Jätevedenpuhdistamo käsittelee 40 prosenttia Oslon kunnallisjätevesistä. Laitos on kuitenkin tällä hetkellä ylikuormittunut eikä kykene täyttämään uusia
ympäristövaatimuksia.

”Projekti on kutsumanimeltään ”Oslon suurin ympäristöprojekti”. Laajennuksella on positiivinen vaikutus ympäristöön, sillä siinä otetaan käyttöön
nykyaikaista teknologiaa, jolla estetään saastuneen veden pääsy vuonoihin. Modernisointi parantaa myös energiatehokkuutta, mikä tuo sekä talous- että
ympäristöhyötyjä”, kertoo Caverionin Norjan divisioonajohtaja Knut Gaaserud.

Kun puhdistamo valmistui vuonna 2001, sen kapasiteetti oli mitoitettu 270 000 ihmiselle. Tällä hetkellä se puhdistaa 300 000 ihmisen jätevedet.
Puhdistamon kapasiteettia lisätään niin, että se pystyy käsittelemään 500 000 ihmisen jätevedet. Luku vastaa puhdistamon toiminta-alueen vuoden 2040
ennustettua väestömäärää.

”Jätevedenpuhdistamon toiminta ei keskeydy projektin toteutuksen ajaksi. Tämä edellyttää vankkaa asiantuntemusta kiinteistötekniikasta ja niiden
integroinnista, jotta projekti voidaan toteuttaa tehokkaasti ja aikataulussa. Haluamme taata erinomaisen asiakaskokemuksen projektin kaikissa vaiheissa”,
Gaaserud lisää.

Caverionin työt alkavat helmikuussa 2018 ja valmistuvat toukokuussa 2020.

Oslon kunta kuuluu Caverionin julkisen sektorin asiakkaisiin. Lue lisää julkisen sektorin projekteistamme.

Lisätietoja antaa: 

Caverion Norja, Helene Johansen, viestintäpäällikkö, puh. +47 404 99 922, helene.johansen@caverion.com

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille, teollisuudelle ja infrastruktuurille. Palveluitamme
käytetään toimistoissa, asunnoissa, teollisuuslaitoksissa ja julkisissa rakennuksissa sekä infrastruktuurissa. Tavoitteemme on varmistaa liiketoiminnan häiriöttömyys ja turvallisuus,
terveelliset ja viihtyisät olosuhteet, kiinteistön optimaalinen toiminta ja kustannushallinta. Visiomme on olla yksi alan johtavista toimijoista Euroopassa ja tarjota kiinteistöille ja
teollisuudelle edistyneitä ja kestäviä elinkaariratkaisuja. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistöjen ja
teollisuuslaitosten koko elinkaaren ajan. Vuoden 2016 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on noin 17 000 työntekijää 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-
Euroopassa. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. 
www.caverion.fi Twitter: @CaverionSuomi


