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Vattenfall tecknar avtal om elleverans med
dataföretag
Vattenfall och det brittiska dataföretaget Hydro66, som byggt ett nytt datacenter i
Boden, har tecknat ett tvåårigt avtal om leveranser av 100 procent förnybar el från
vattenkraft från Luleälven. Avtalet gäller fram till 2017.
Det 8 000 kvadratmeter stora datacentret som ska rymma datorer för processer och lagring, så
kallade molntjänster, finns i Boden i Norrbotten. Avtalet innebär initialt en potentiell leverans av
40–50 MW 100 procent förnybar el från vattenkraft med ursprungsgaranti.
– Vi är mycket glada över att välkomna Hydro66 som ny kund och att kunna tillkännage ett nytt
samarbete inom datacenter-området som är en viktig tillväxtmarknad för Vattenfall i Norden,
säger Matts Wesslén, Sales Manager Energy Intensive Clients, Vattenfall Business Sales.
Förnybar el från vattenkraft, god infrastruktur och säkra elleveranser, ett naturligt kallt klimat och
ett konkurrenskraftigt priserbjudande var huvudskälen till Hydro66:s val av Vattenfall som
leverantör.
– När vi nu etablerar vårt första gröna datacenter i Boden kan vi erbjuda våra kunder
kostnadsbesparingar på minst 50 procent, och dessutom en miljövänlig lösning och större
flexibilitet. Vattenfall är Sveriges största elleverantör med en lång historik och expertis både vad
gäller nät och produktion, men också av att arbeta med datacenter. Valet av Vattenfall var därför
enkelt, säger Paul Morrison, Business Development Director hos Hydro66.
Datacenterbranschen i norra Sverige utvecklas i snabb takt mot att bli en ny basindustri och
utgör ett viktigt nytt tillväxtsegment för Vattenfall i Norden. Facebook och KnCMiner är två företag
som redan är kunder till Vattenfall inom datacenterområdet

Fakta
Hydro66 hyr ut sina servrar till företag eller plats för servrar åt andra företag som har behov av så
kallade molntjänster. Hydro66 marknadsför sina tjänster med miljöargument och kallar
serverhallen "Ultra Green Arctic Data Centre". Företaget drivs av entreprenörerna David Rowe
och Justin Fielder. Namnet Hydro66 bildas av ordet för vatten och Bodens breddgrad, 66.
Läs mer på Hydro66.com.
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Vattenfall är ett svenskägt energiföretag med verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och
Finland. Vattenfalls vision är att utveckla en hållbar och bred europeisk energiportfölj och att vara ett av de företag som leder
utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart energisystem.

