
Investeringen som hela Europa ville ha  
Anders Granberg , CEO 



Hur gick det till?

2008: Vi funderade på
 

hur vi får företag att 
etablera sig i Luleå? Vilka är våra unika 
fördelar?

•

 

Stabilitet i elnätet tack vare basindustrin –

 

inte ett strömavbrott på

 högspänningsnätet sedan Nixon var president

•

 

Kallt klimat

•

 

Lågt elpris

•

 

Vår el kommer från vattenkraft och är 100% förnybar



Hur gick det till?

2009: Tillsammans med Invest Sweden 
besökte vi 14 företag i USA –

 
ett av dem var 

Facebook



Hur gick det till?

2010: Fyra offertförfrågningar varav en ledde 
till affär. 
Mars –

 

Tjugotvå

 

markområden i Sverige klarade första granskningen.

23 april –

 

kunden besökte alla markområden. Åtta alternativ i Sverige var kvar.

13 maj –

 

nya frågor, fler besök, mejlväxling och telefonmöten. Fyra alternativ i 
Sverige kvar.

13 oktober –

 

Två

 

markområden aktuella i Sverige; Luleå

 

och Östersund.

2 december –

 

Luleå

 

ensam kvar i Sverige, plus ett markområde i Norge.



Hur gick det till?

2011: En berg-
 

och dalbana!

24 mars –

 

Luleå

 

är alternativ nummer ett!

Överklagande till miljödomstolen samt mark-

 

och miljödomstolen gjorde att 
processen drog ut på

 

tiden

Östersund aktiverades som andrahandsval

7 oktober –

 

Överklagandet avslogs och Facebook beslutade sig för Luleå

27 oktober –

 

Äntligen presskonferens!



27 oktober 2011

http://www.youtube.com/watch?v=gpCcij4wPmw

http://www.youtube.com/watch?v=gpCcij4wPmw


Facebook’s Pioneer Data Center Investment

The hub for Facebook’s EMEA operations

The largest data center of its kind in Europe

The northernmost of this magnitude on Earth

Occupies an area of 3 x 28 000 m2/33 488 yd2

A max effect of 120 MW when finalized

100 % run by hydropower

Reduces the number of backup generators by 70 percent, 
compared to US data centers

Utilizes the climate for natural fresh air cooling all year round

Scheduled to be finalized in 2013



En bra story för Facebook

Facebooks rapport om energianvändning 2011

”When we bring our Lulea, Sweden, data center online, we 
expect to see a steady increase in the clean and renewable 
sources powering our data center operations. And we’ve 
set a company goal to derive at least 25% of our energy mix 
from clean and renewable sources by 2015.”

https://newsroom.fb.com/News/Sharing-Our-Footprint-19c.aspx

2012-08-01



650 MW

200 MW

Mining industry

Pulp&Paper industry

Steel industry 
Pulp & Paper industry
Data center industry 

Powerbalance in Norrbotten as of 2011

Total Powerload
1850 MW
7-8 TWh/a

Total production
Hydropower
4300 MW

14-18 TWh/a
Vindpower
~100 MW

~0,25 TWh/a

Hoover Dam

 
2080 MW 
4,8 TWh/a

Mining industry

37 miles

300 MW
Rest of 

the region

700 MW

Until 2020 the powerload is expected to grow by 30% as a result of growing 
mining sectror and emerging datacenter operations in the region.

The same period the installed windpower is expected to grow by factor 3-5.



The TSIC Network – Asia & US



The TSIC Network – Europe

Nationwide coverage of both Sweden and Finland

Luleå RTD 12.5ms RTD 25ms



Hur vi nyttjade PR-möjligheten





Genomslag i media


 

Över 1 500 genomslag i samband med lansering 



 

Räckvidd: +500 000 000 (från Fox News till Somaliska nyhetsbyrån)



 

Tonalitet: +90% positiva



 

Budskapsgenomslag: 100%


 

Största genomslaget för Luleå
 

och regionen någonsin, och 
ett momentum för Sverige som ledande ICT-nation



 

Fokus på

 

Sveriges och regionens naturliga fördelar och affärsklimat 



 

Budskapen har fortfarande bäring gentemot media i återkommande 
dialog med journalister och för fortsatta proaktiva pressutspel



Effekter av Facebooks 
etablering 





Vision 2020
Mega 
Data center 2 

Datacenter
European Ent.

Co-location DC

Mega 
Data center 3 

Mega 
Data center 4 



Det digitala universumet.

(exabytes data)



En ny industriera för regionen

“After a rigorous review process of sites across Europe, we concluded that 
Luleå offered the best package of resources – including a suitable climate 
for environmental cooling, clean power resources, available land, talented 
regional workforce and supportive business and corporate environment.” 

Tom Furlong, Director of Site Operations at Facebook



Förebilden är datacenter-kluster som North Carolina, USA 

Source: Google.com

Source: www.five9sdigital.com 

NORTH CAROLINA DATA CENTERS 
APPLE 
FACEBOOK 
GOOGLE 
TIME WARNER CABLE 
AMERICAN EXPRESS 
DACENTEC 
IBM 
DISNEY 
SOCIAL SECURITY ADMIN. 
ERICCSON 
SYNTHON 
CISCO 
EMC 
BED BATH & BEYOND 
WIPRO / INFOCROSSING 
AT&T 



The Node Pole

Kommunerna Luleå, Boden och Piteå
 

marknadsfo ̈rs som The 
Node Pole. 

Namnet återspeglar regionens nordliga position och det faktum 
att platsen nu blir en nod för datatrafik i hela Europa.

”Vi hoppas att andra globala fo ̈retag ser va ̊r regions inneboende 
kvaliteter och va ̈ljer att fo ̈lja i Facebooks fotspa ̊r i framtiden. Vi vill bli 
ett riktma ̈rke, en pol, fo ̈r ho ̈gteknologisk och energikrävande 
verksamhet. De har gjort en metodisk underso ̈kning av platser i hela 
Europa och kom fram till att Luleå

 
var den allra bästa”

Karl Petersen, kommunalråd i Luleå



Vårt erbjudande: 
Välkommen till den idealiska 

platsen för datacenter



1.

 

Hydro Power, Luleå

 

river, 4,2 TW/12,7 TWh/y

2. Hydro Power, Skellefteå

 

river, 1 TW/4,3 TWh/y

3. Hydro Power, Piteå

 

River (environmentally 

 
protected) 50 MW/185 GWh/y

4. Bondön Wind Farm, 35 MW/87 GWh/y

5. Dragaliden Wind Farm, 24 MW/72 GWh/y + 

 
Svevind AB + Enercon planned Wind Farm of 1100 

 
wind mills (RED). 

6. Solar Power Pilot Plant

22

33

44

11

55

66

97E4

Facebook Data Center

Luleå

 
Airport

•16 daily flights to Stockholm Arlanda Airport + Gothenburg

•1 daily flight  Kallax Cargo – Air freight

• Skellefteå

 

Airport with 6 daily flights to Stochkholm

Luleå

 
University of Technology, 

 Aurorum Science Park Luleå

 
& 

 Acusticum Piteå

Data Center Sites

Highways

Siter för datacenter







Perfect conditions. Bespoke solutions. Welcome to the ideal 
location for data centers and high-tech industry.

thenodepole.com
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