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Två irländska ingenjörs- och byggföretag inom Construction expanderar 

i Sverige  

Idag samlades ett trettiotal svenska och irländska byggföretag och organisationer vid ett seminarium på temat 

Construction vid World Trade Center i Stockholm. Arrangör var Enterprise Ireland, den statliga organisationen 

som ansvarar för tillväxten av irländska företag på världsmarknaden. I samband med seminariet meddelade de 

två ledande irländska byggföretagen Hanley Energy och Kirby Engineering sina planer på att ytterligare 

expandera sina verksamheter i Sverige efter att ha vunnit ett antal betydande upphandlingar. 

Hanley Energy som är en globalt erkänd aktör, och prisbelönt för sin innovation inom datacenterlösningar, 

planerar att expandera i Sverige. Som ett resultat av de nyvunna kontrakten kommer företaget, bland 

mycket annat, att öppna ett kontor i sörmländska Torshälla som ett led i genomförandet av visionen, Global 

Competence Centre. Hanley Energy har också genomfört ett antal nyckelrekryteringar i Sverige  

Samtidigt bekräftar Kirby Engineering, likt Hanley Energy, sin expansion i Sverige och övriga Norden efter 

att ha vunnit ett antal betydande upphandlingar. Kirby tillhandahåller kompletta entreprenadtjänster inom 

mekanik och elektronik samt specialiserad hög- och mellanspänning för design- och konstruktionstjänster i 

Storbritannien, Nordeuropa och på Irland. 

Som ett led i Enterprise Irelands uppdrag, arrangerades dagens seminarium för att främja ett ökat 

samarbete mellan den irländska och svenska byggbranschen. Talade gjorde, förutom representanter från 

Business Sweden, Sveriges Byggindustrier, Trafikverket, Allmännyttan i Stockholm samt irländska 

byggföretag. Närvarade gjorde också Irlands ambassadör i Sverige, Dympna Hayes, och Irlands 

kulturminister Josepha Madigan. 

"Irländska bygg- och ingenjörsföretag har varit involverade i uppbyggnaden av samtliga datacenter i 

Sverige. Kompetensen och kapaciteten som irländska byggföretag besitter inom datacenterkonstruktion 

exporteras nu globalt tillsammans med de största datacenteroperatörerna i världen. Sverige är en 

prioriterad marknad för samarbete givet antalet datacenter som etablerar sig här. Detta var också fokus för 

seminariet som vi anordnade idag. Enterprise Ireland är mycket glada över Hanley Energy och Kirby 

Engineerings planerade expansion i Sverige eftersom den visar på möjligheterna till ett svenskt och 

irländskt samarbete inom den svenska byggbranschen ", säger Karin Angus, Senior Market Adviser på 

Enterprise Ireland. 

"Även om Kirby är relativt ny på den svenska marknaden ser utsikterna goda ut tack vare vår tillväxt. De 

bakomliggande faktorerna för vår framgång hittills är att vi genomför många högt ansedda projekt, något 

som vi också ser kommer att fortsätta framöver. Expanderingen av vår verksamhet i Norden är ett 

progressivt steg, både ur ett utvecklings- och strategiperspektiv, särskilt med hänsyn till tillväxten inom 

bygg- och anläggningsverksamhet" säger Dave McNamara, Associate Director på Kirby i Europa. 

"Sverige är en viktig marknad för uppbyggnaden av datacenter, vilket möjliggör Hanley Energys erbjudande 

inom unika lösningar. En etablering på den svenska marknaden, tillsammans med vårt nya kontor, stöder 

inte bara våra tillväxtplaner, utan visar också på vårt engagemang för våra kunder som förväntar sig 

support dygnet runt 365 dagar om året. Kundbehovet är centralt för oss och vår expansion i Sverige är ett 

led i genomförandet av vår vision, Global Comepetence Centre", säger Edward Pepper, Operations Director 

på Hanley Energy om det nya kontoret i Torshälla. 



 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: Karin Angus, Senior Market Adviser Enterprise Ireland, 

telefon: 070 99 00 353, e-post:  Karin.Angus@Enterprise-Ireland.com 

 

Om Enterprise Ireland 
Enterprise Ireland är en statlig organisation som ansvarar för utveckling och tillväxt av irländska företag på världsmarknaden. Enterprise 

Ireland samarbetar med irländska företag för att hjälpa dem att starta sina verksamheter, växa, innovera och vinna exportförsäljning på 

globala marknader. På detta sätt stöder Enterprise Ireland hållbar ekonomisk tillväxt, regional utveckling och trygg sysselsättning. Målet är 

att förenkla och förbättra inköpsprocessen för internationella kunder och bygga framgångsrika, långsiktiga affärsrelationer mellan 

internationella företag och irländska leverantörer. Enterprise Ireland har 30 kontor runtom i världen med Nordenkontoret beläget i 

Stockholm. För mer information, se https://www.enterprise-ireland.com/en/  

About Hanley Energy 
Hanley Energy is a globally recognised, award-winning innovator specialising in the design, supply, installation and support of customised 

Data Dentre solutions to the European and American market. Hanley Energy have become a key integration partner for some of the largest 

Data Centre players in the world through our expert multivendor Consulting services that supports our customers design and build the 

optimum data centres solutions, giving maximum return on investment, expedited speed to market and continuous updown with multi 

source power supplies. 

About Kirby Engineering 
Kirby provides full mechanical and electrical contracting services as well as specialist high voltage (HV) and medium voltage (MV) design and 

construction services across Ireland, the UK, and Northern Europe.  Kirby operates in a number of sectors including Data Centres, Substations 

and Renewables, Life Sciences and Industrial Manufacturing.  The company, with a turnover of €165m, was founded in 1964, and currently 

directly employs over 700 highly-skilled professionals.   
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