ASIAKASTARINA: VICTORIA PARK AB

Lisääntynyt kiinteistöarvo.
Vähentynyt ympäristövaikutus.
NIMI
Victoria Park AB
TYYPPI
Kiinteistöjen omistajat
PINTA
713 000 m2
PAIKKAKUNNAT
Eskilstuna, Göteborg,
Karlskrona, Kristianstad,
Linköping, Markaryd,
Stockholm, Växjö, Örebro
RATKAISU
Egain Edge

TULOS

Victoria Park ja Egain ovat muutaman vuoden ajan tehneet yhteistyötä energia- ja ympäristöoptimoinnin parissa Victoria Park AB:n kiinteistöissä eri puolilla Ruotsia.
Yhteistyö on jatkuvasti ja menestyksekkäästi tuottanut energiankäytön ja ympäristökuorman vähennystä.
Määrällisesti noin 820 CO2-tonnia , vuosi vuodelta.
Yhteistyötä laajennettiin vuoden 2018 aikana käsittämään valtaosa Victoria Parkin kohteista ympäri Ruotsin, joissa Victoria Park on
valinnut täysin investoida Egain Edgeen keskeisenä energia- ja
ympäristöoptimoinnin alustana. Yhteistyö käsittää nyt noin 14 000
asuntoa ja 713 000 m2 vuokrattavaa asuinpinta-alaa, joka on nyt
täysin kytkettynä Egainin itseoptimoivaan pilvipalveluun, siihen kuuluvine Egain IoT-infrastruktuuriratkaisuineen.
Egain Edgellä saavutat niin lisääntyneen kiinteistöarvon kuin parantuneen käyttökatteen vähentyneen energiankäytön tuloksena, sekä
lisäksi saat käyttöösi arvokkaan työkalun ylläpito-organisaatiolle.
Digitalisoimalla ja kytkemällä kiinteistöt pilveen voi ylläpitohenkilöstö
valvoa ja analysoida etäisyydeltä kiinteistöjä.

Vähentynyt määrä CO2 päästöjä

- 820 000 kg/vuosi

Säästö kWh/m2/vuosi

- 11,9 kWh

“Yhdessä Egainin kanssa olemme vähentäneet energiankäyttöämme kiin-

teistöissämme älykkään energiaoptimoinnin ja tekoälyn avulla. Tämä yhdistettynä
siihen, että meidän aluepäälliköt pitävät kuukausittaisia energiankäytön seurantakokouksia yhdessä kiinteistöinsinööriensä kanssa, olemme parantaneet käyttökatetta ja
kiinteistön arvoa kohteissamme. Tämä on myös johtanut tyytyväisempiin asukkaisiin,
kun sisälämpötilat ovat muodostuneet tasaisemmiksi ja vakaimmiksi“.
”Victoria Parkille työskentely vastuullisuuden parissa on korkealla agendallamme,
kaikessa mitä teemme. Energiahallinnan alueella Egain on pitkäaikainen kumppanimme, ja on kerta toisensa jälkeen todistanut hyödyt siitä mitä yhteistyömme tuottaa.
Niin ulkoisesti, kun puhutaan ympäristöasioista, mutta myös sisäisesti, kun puhutaan
kasvaneesta tehokkuudesta henkilöstömme toimiessa eri paikkakunnilla. Olen vakuuttunut, että tämä on aivan oikea tie edetä, kun katsotaan alan ja yhteiskunnan kehitystä
yleisestikin. Arvokas mittaus, kytketyt kiinteistöt ja älykkäät pilvipalvelut helpottavat
niin meidän työtä, kuin luovat parempaa sisäilmastoa vuokralaisillemme. Tässä Egain
on johtava toimija.”
– PER EKELUND, TOIMITUSJOHTAJA, VICTORIA PARK AB
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