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Fortum ökar under helgen beredskapen
för strömavbrott i Gävleborg och Dalarna
SMHI har utfärdat en klass 1-varning om upp till 30-40 cm snö under
fredagen och lördagen i Gävleborg och Dalarna. Med anledning av detta har
Fortum beslutat att öka beredskapen i dessa områden.
-SMHIs prognos talar om snö i kombination med kallt väder. Vi ser i den här
prognosen framförallt en risk att framkomligheten på vägarna kan påverkas,
och det försvårar för våra montörer och fördröjer felavhjälpningen vid
eventuella strömavbrott. Vi har därför beslutat att öka antalet montörer i
beredskap som är beredda att snabbt ge sig ut och reparera eventuella fel i
elnätet, säger Thomas Saubach, ansvarig för driften av Fortums elnät.
Det aktuella driftläget nås via vår hemsida: fortum.se/stromavbrott eller via
mobiltelefon fortum.se/stromavbrottmobil.
För mer information:
Fortums Presstjänst, tfn 0200-81 88 10
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

Fortums vision är att vara föregångare inom ren energi. Vi förser våra kunder
el, värme och kyla samt andra energilösningar som förbättrar livet idag och
för framtiden. Redan är 64% av vår elproduktion CO2-fri. Våra
huvudmarknader är Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och
Indien. Under 2015 sysselsatte vi cirka 8000 energispecialister och vår
omsättning uppgick till 3.5 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq
Helsinki. www.fortum.com
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