
 
 

 

Sverige trea i Data Centre Risk Index 2013 
Vi kan vänta oss fler serverhallar till Sverige. I alla fall om man ska tro The Data 
Centre Risk Index 2013 som rankar Sverige i absoluta världstoppen när det 
gäller förutsättningar för datacenteretableringar. Sverige är nu tvåa i Europa 
efter Storbritannien, och USA toppar listan.  
 

Av de parametrar som identifierats som kritiska är förnyelsebar el, elpris, hållbarhet och säker 

energiförsörjning bland de viktigare. Placeringen befäster Sveriges möjligheter att bli ett 

europeiskt nav för etablering av större och strategiskt viktiga datacenter som utgör molnets 

infrastruktur. 

 

- Vi flyttar nu fram vår position ytterligare genom att Sverige nu tar klivet upp från 

8:e till 3:e plats på listan. Placeringen bekräftar att vi ligger bra till när IT-bolagen 

fattar större investeringsbeslut, säger Tomas Sokolnicki, investeringsrådgivare på 

Business Sweden och ansvarig för Swedish Datacenter Initiative.  

 

The Data Centre Risk Index riktar sig till beslutsfattare inom datacenterbranschen och tas 

fram av industrirådgivarna Hurleypalmerflatt, fastighetsbolaget Cushman & Wakerfield och IT-

konsultföretaget Source8. 

 

Samlar branschen  

Rapporten publiceras lagom till konferensen Datacentres Europe, 29-30 maj i Nice, där 

Business Sweden och Swedish Datacenter Initiative samlar Sveriges erbjudande och 

branschkompetens under ett tak.  

 

Ur programmet: 

 

 Rick Abrahamsson, Head of Vattenfall Group Data Center Initiative ”Datacentre - 

power- on or off grid - the Swedish case” 

 Arne Jansson, Market Director Energy Trading, Scandem, i panelen "European 

Power Supply and Procurement for Datacentres"  

 Mattias Fridström, VP Technology, TeliaSonera International Carrier, ”Datacentre 

Locations – An International Carrier’s Perspective” 

 

Träffa oss i Nice för att höra mer om det senaste inom datacenterbranschen i Sverige och 

internationellt. Vi hjälper gärna till att boka intervjuer med de svenska deltagarna och 

introducera våra internationella kontakter.  

 

The Swedish Datacenter Initiative samordnas av Business Sweden och består av Business 

Region Göteborg, Coromatic, Invest in Dalarna Agency, Invest in Gävleborg, Invest in Skåne, 

Midscand, North Sweden Data Center Locations (The Node Pole), Skellefteå kommun, 

Stockholm Business Region, TeliaSonera International Carrier, Umeå kommun, och 

Vattenfall.  
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Läs mer:  

http://www.business-sweden.se/en/datacenters/ 

http://www.datacentreseurope.com/  

 

__________________________________________________________________________ 

För intervjuer och övriga frågor vänligen kontakta: 

Marie Elfstrand, pressekreterare, Business Sweden +46 72237 0763, 

marie.elfstrand@business-sweden.se 

Tomas Sokolnicki, investeringsrådgivare, Business Sweden, tomas.sokolnicki@business-

sweden.se 

 

Business Sweden är en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Vi stärker och 

marknadsför Sverige som en attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner. Med 

cirka 500 medarbetare i 57 länder och i varje region i Sverige, underlättar vi för svenska 

företag att växa internationellt och för utländska aktörer att investera i Sverige. Business 

Sweden ägs av staten och näringslivet. Det delade ägandet ger tillgång till kontakter och 

nätverk på alla nivåer. 
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