Pressmeddelande

Confidence avtalar brandskydd för datacenter till värde 9,3 MSEK
Stockholm 24 augusti, 2021 - Confidence tecknar nytt avtal med en av Europas ledande aktörer inom
datacenter, Winthrop Engineering and Contracting AB(1), avseende tekniskt brandskydd för datacenter.
Avtalet avser fas 2 i byggnationen av det datacenter i Gävleborgs län där bolaget färdigställde fas 1 under
2020. Nytt avtalat värde uppgår till 9,3 MSEK och arbetet beräknas vara slutfört våren 2022.
Avtalet om brandskydd för den nya byggetappen som omfattar ca. 8000 kvm, förses med den senaste tekniken
inom brandskydd. Bland annat används aspirationsteknik(2) för extremt tidig upptäckt av begynnande brand,
utrymningslarm med talande meddelande och inkluderar integration till ett av Confidence tidigare levererat
överordnat system för larmpresentation. Avtalet om tekniskt brandskydd omfattar material, installation,
driftsättning och utbildning. Totalt representerar avtalen för fas 1, vilket meddelades i juni 2020, och fas 2 ett värde
om ca. 21,3 MSEK och är den största enskilda brandskyddsanläggningen i bolagets historia.
Avtalet bekräftar Confidence som den idag ledande leverantören av brand- och säkerhetstekniska lösningar för
datacenter och kritisk infrastruktur. Denna position ger bolaget mycket goda framtidsutsikter då etableringen av
nya datacenter på den svenska marknaden ökar stadigt med ca 20 procent årligen under perioden 2020-2025(3).
”Allt fler av kunderna inom detta segment satsar på tekniskt brandskydd med avancerad aspirationsteknik
och talande utrymningslarm vilket är glädjande och helt rätt. Uppdragen passar vår organisation då vi fullt
ut får dra fördel av vår spetskompetens. Att upptäcka brand så tidigt som möjligt och samtidigt säkerställa
att en utrymning kan ske snabbt och säkert spar liv och begränsar skador och produktionsförluster om
olyckan skulle vara framme säger Mikael Pettersson, vd på Confidence
Confidence mål är att genom specialistkompetens och ledande tekniska lösningar vara det självklara valet för
kunder inom kritisk infrastruktur med behov av säkerhet och brandskyddskydd. Sedan förvärvet av Nordic LEVEL
Group våren 2021, erbjuds nu även kunderna kvalificerade rådgivningstjänster avseende fysisk och teknisk
säkerhet samt kundanpassade bevakningstjänster. Genom den ökade bredden i erbjudandet kan Confidence nu
leverera helhetslösningar för den snabbt växande marknaden inom både större centrala anläggningar och för de
många små och distribuerade datahanteringsnoderna, sk Edge computing.
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1) Winthrop Engineering and Contracting, med huvudkontor på Irland, hade en omsättning 2019 motsvarande EUR 232 miljoner och ca.
750 anställda.
2) Ett aspirerande detekteringssystem drar kontinuerligt in luft via rörledningar och är ett mycket lämplig val för krävande miljöer tex.
datacenter, elverk och kulturbyggnader. Installationen är diskret och ger möjlighet till extremt tidig detektering av partikelförändringar i
luften orsakade av olika typer av rök. För projektet över totalt ca.15000 kvm, kommer drygt 5000 m rör anslutas till totalt 67
aspirationsenheter för att, redan innan brand uppstått, kunna notera rökpartiklar i luften. För Utrymningslarmet med Talande
Meddelande, UTM, installeras totalt 428 högtalare. Läs mer om aspirerande system och UTM på https://confidence.se/brandskydd/
3) Ur rapporten Datacenter i Sverige 2020-2025, utgiven november 2020, Radar Ecosystem Specialists.
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