
Bravida Finland vinner installationsuppdrag för Wärtsilä i Vasa
Bravida har undertecknat ett avtal med Wärtsilä Finland Oy för installation av el och ventilation i
Wärtsiläs Smart Technology Hub, ett nytt center för forskning, utveckling och produktion i Vasa,
Finland.
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna, och
levererar bland annat drivsystem för fartyg, kompletta kraftverk och batterilösningar.

Som ett led i sin vision om en smart transport- och energisektor bygger företaget nu sitt nya Smart Technology Hub, ett nytt center för
forskning, utveckling och produktion i Vasa, Finland, med tillhörande kontorsbyggnad. 

Bravida har fått i uppdrag att utföra samtliga installationer inom el och ventilation i de nya byggnaderna, som har en sammanlagd yta på
cirka 73 000 kvadratmeter.

– Projektet är unikt i sitt slag, och vi var på jakt efter kreativa förslag för att skapa effektiva installationer. Vi valde Bravida, eftersom de har
den storlek och den erfarenhet av större projekt som krävs. Vi tror att de kommer att kunna hjälpa oss att skapa ett effektivt och bra projekt,
säger Tommy Grannas, fastighetschef i Wärtsilä Finland Oy.

Jonas Björkskog, Bravidas regionchef i Österbotten, är glad över det nya uppdraget:

– Den största utmaningen i projektet är storleken och höjden på produktionshallen. Det ska bli spännande att ta sig an detta intressanta
projekt och få sätta vår expertis både inom el och ventilation på prov. Vi ser fram emot att komma igång!

Wärtsiläs totala kostnad för Smart Technology Hub kommer att landa runt 200 miljoner euro, inklusive kontors- och fabriksbyggnader,
logistik och infrastruktur. Byggnaderna beräknas kunna tas i bruk under 2021.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Morten Kjellev, kommunikationschef Bravida. Tel: 072 226 37 79

Bravida är en ledande totalleverantör av service- och installationstjänster i Norden, med fler än 11 000 medarbetare. Bravida levererar såväl
specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs, ventilation, säkerhet, kyla, sprinkler, teknisk fastighetsdrift och kraft. Bravida finns
representerade på ett 160-tal orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. www.bravida.se


