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Schneider Electric sørger for sikker
strømforsyning til Norges største
containerterminal
Schneider Electric er valgt som samarbeidspartner for levering av
infrastruktur-løsninger til det som skal bli Norges største containerterminal.
I dag bor halve Norges befolkning mindre enn tre timer fra Oslo havn, og
behovet for å avlaste veitrafikken blir stadig større.
-Vi bygger ut godshavna for å kunne forsyne befolkningen med de varene de
etterspør. Dette blir Norges mest moderne terminal med topp moderne
fasiliteter som i fremtiden vil håndtere dobbelt så mange containere som i
dag, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

Oslo Havn vil med den nye utbyggingen ha kapasitet til å håndtere 450 000
containere (TEU), mot dagens 260 000 (TEU). Utbyggingen har oppstart i
april/mai 2014 og skal etter planen avsluttes i november 2015.
- Dette er et viktig prosjekt for oss, og i samarbeid med Smart Energimontasje
vil vi sørge for at Oslo Havn får på plass en moderne og sikker
strømforsyning, sier Per Gjerløw, Salgsdirektør i Schneider Electric Norge.
Schneider Electric har også ved tidligere utvidelsesprosjekter på 2000-tallet
levert infrastruktur-løsninger til Oslo Havn. Leveransen denne gangen
omfatter 11 kV mellomspenningsanlegg type SM6, Trihal epoxyisolerte
trafoer og strømskinner for forsyning fra trafoer til lavspent tavler.
Oppdraget skal ferdigstilles i tre etapper. Første etappe skal være ferdig
innen de første fire RTG-kranene ankommer havnen i september 2014. Siste
fase ferdigstilles i løpet av høsten 2015, samtidig med ferdigstillelsen av
kaianlegget.

Schneider Electric: Make the Most of Your Energy
Som global spesialist på energistyring med kontorer i mer enn 100 land, er
Schneider Electric en verdensledende leverandør av integrerte løsninger
innen
flere markedssegmenter: energi og infrastruktur, prosessindustri,
byggautomasjon, sikkerhet, datasentre/nettverk og boligbygg. I enkelte av
disse
er Schneider Electric markedsleder. Fokusert på å gjøre forvaltningen av
energi
sikker, pålitelig og effektiv, oppnådde selskapets 150 000+ medarbeidere
en omsetning på 24 milliarder euro i 2013 gjennom en proaktiv forpliktelse
til
å hjelpe individer og organisasjoner til å få mest mulig ut av sin energi:
”Make the most of your energy”. www.schneider-electric.com/no
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