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Vattenfall är ett svenskt, statligt ägt energiföretag med cirka 20 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, Tyskland, 

Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall fokuserar på tillväxt inom affärsområden som driver 

omställningen till ett förnybart energisystem och har som mål att vara ledande inom hållbar produktion och därigenom trygga en 

tillförlitlig och kostnadseffektiv energiförsörjning. 

  

 

  

Kinesiskt high-tech datacenter väljer 
Vattenfall 
 

Det kinesiska techbolaget Canaan Creative har valt Boden i Sverige för sin 
expansion i Europa och Vattenfall som elleverantör. Teknikutveckling, 
tillgången till klimatsmart energi och sänkt elskatt är de viktigaste skälen 
till Canaan Creatives etablering. 
 
Canaan är världsledande producent av blockchainservrar liksom s.k. ASIC-mikroprocessorer. 
Etableringen i Sverige är den första av sitt slag av en kinesisk aktör utanför Kina. Vattenfall kommer 
att leverera elen till Canaan Creative och driftstorleken motsvarar i ett första skede 10MW.  
 

 Sverige har ett världsunikt elsystem för industrier som kräver mycket elektricitet i sin verksamhet, 
som datacenters, som är stabilt och med lågt koldioxidavtryck. Vi hoppas att vi över tid lyckas 
attrahera ännu fler datacenters och nya elintensiva industrier till Sverige och därmed skapa mer 
arbetstillfällen i Sverige och minska koldioxidavtrycket i världen. Att ett framstående företag som 
Canaan Creative kommer till Sverige är ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Mattias Tingvall, chef 
Business Development på Vattenfall. 
 
N.G Zhang, VD, grundare och delägare i Canaan Creative säger; 

 Canaan Creative etablerar sig i Europa för att fortsätta utveckla blockchain som teknik för nya 
marknader och applikationer. Vi har bedömt Boden som den bästa lokaliseringen för att driva 
blockchain-teknologin till nästa nivå. 
 
Den nyligen sänkta elskatten för elintensiva företag, god infrastruktur i form av ledningsnät, naturlig 
kyla och tillgången till förnybar energi är några av anledningarna till att Canaan valde Sverige. Boden 
Business Agency har arbetat hårt för att positionera Boden som ett kompetens- och produktionscentra 
för blockchain och HPC (High Performance Computing). 
 
Hösten 2016 förvärvade Vattenfall och Skellefteå Kraft alliansen The Node Pole, ett bolag som arbetat 
med att attrahera datacenterverksamhet till Norrbotten, Patrik Öhlund är VD för The Node Pole; 

 Alltfler företag söker sig till alltmer specialiserade kluster, dels för att molnifiera sin infrastruktur, dels 
för att konkurrera inom en EU-marknad. Canaan Creative och Boden är en perfect fit och vi önskar 
dem varmt välkomna till The Node Pole.  
 
 
Mer information: 
www.vattenfall.se 
www.canaan.io 
 
Pressmeddelande: Node Pole samarbetet 
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