
Fortum satsar mer på solel
Fortum utökar sitt samarbete med Glava Energy Center, som driver en solmodulpark utanför Arvika i Värmland. Samarbetet innebär att Fortum
investerar cirka en halv miljon kronor i den nya utbyggnaden, som ska stå färdig lagom till midvintersolståndet den 21 december. Utbyggnaden
innebär att det blir Sveriges största anläggning för solel. Den totala solfångarytan blir på 1500 m2 med en årsproduktion på över 200 000
kWh, vilket räcker för att driva cirka 80 elbilar under ett år. Den första solmodulsparken på området byggdes år 2009.

Genom investeringen vill Fortum lära sig mer om solkraft, som är en energiform som man tror starkt på.

- Solenergi är en teknologi som på kort tid visat sig på konkurrenskraftig även på våra nordliga breddgrader. Som nästa generations elbolag
vill vi gå i bräschen för utvecklingen som leder mot vår vision om en solekonomi – det vill säga ett samhälle där all energi direkt eller indirekt
ska vara baserad på solen, säger Per Langer, VD Fortum Sverige.

Köpet ger även Fortum möjlighet att sälja mer solel till intresserade kunder i form av solpaket om 100 kWh. Fortum har sedan tidigare även
solpanelsmoduler för kunder som vill producera sin egen el genom att installera paneler på det egna villataket.

Glava är ett ledade testcenter för förnybar energi
För drygt två år sedan invigdes Glava Energy Center (GEC), som är ett ledande testcenter på såväl regional, nationell som internationell nivå
för framtidens förnybara energilösningar. Fortum gick in som en av 11 samarbetspartners. Verksamheten är öppen för både företag,
utbildningsanordnare och andra organisationer. I testcentret pågår bland annat studier kring lokala energinät, lokala likströmsnät, biogas,
småskalig vattenkraft och vindkraft samt smarta elnät. I Glava kan man bekanta sig bland annat en väderstation, ett energilagringssystem, en
vindmätningsmast och ett vetenskapscenter för förnybar energi.

För mer information kontakta gärna: 
Göran Hult, forskning- och utvecklingschef, tfn 070-344 54 98,
Christina Almgren, presschef, 072 - 515 78 06.

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser
behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår
verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt
växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2011 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var
1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 800 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Ytterligare information: www.fortum.com


