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Datacenter ny basindustri i norr
UMEÅ. Datacenter kan bli en ny basindustri i
norra Sverige. För små- och medelstora företag
finns stora möjligheter att skapa affärer kring
etableringar, underhåll och expansioner av
datacenter.
Det menar Annika Svensson, en av två projektledare
för ett branschutvecklingsprojekt inom datacenter och
moln vid Luleå Tekniska
Universitet.
Världens samlade mängd
data växer explosionsartat.
Orsaken bakom ökningen är att samhället digitaliseras allt mer och med det
också användandet av bland
annat sociala medier, e-handel, och molntjänster.

Eftersom all denna data
måste bearbetas och lagras
någonstans så växer också
datacenterindustrin, inte
minst i norra Sverige som

med sin goda tillgång på förnyelsebar energi och robusta kraftnät erbjuder mycket
goda förutsättningar för den
elintensiva datacenterindustrin.

Tillväxten är så pass stor att

norra Sverige håller på att
utvecklas till ett nav för
datalagring och databearbetning.
Facebook har två gigantiska datahallar i Luleå och
äger mark som rymmer en
tredje serverhall.
Som en följd av Facebook-etableringen
har
också en rad andra företag
etablerat sig och investerat

i regionen.
Fortlax i Piteå har två
datacenter som bland annat
inhyser bilföretaget BMW
Groups data och projekterar
nu för ett tredje.

Det brittiska företaget Hyd-

ro66 har etablerat ett datacenter i Boden och håller
för närvarande på med en
utbyggnad som innebär att
de tripplar sin kapacitet.
För regionens företag
innebär etableringar, underhåll och expansioner av
datacenter stora möjligheter
då utrustningen i ett datacenter kontinuerligt uppdateras och förnyas.
– I Norr- och Västerbotten finns många små- och
medelstora företag med potential att erbjuda tjänster
och produkter till datacenterbranschen, säger Annika
Svensson.
Projektet syftar till att

skapa tillväxt genom att regionens små- och medelstora
företag utvecklar fram nya
innovativa produkter och
tjänster inom datacenter
och moln.
– Det kan röra sig om befintliga erbjudanden som
kan vidareutvecklas till att
passa datacenterbranschen
eller helt nya produkter och
tjänster.

Annika Svensson väjer inte

för att likna datacenterbranschen vid en ny basindustri.
– Jag är övertygad om att
datacenterbranschen har
potential att bli en ny basindustri och att den precis som
existerande basindustrier
utgör stora möjligheter för
regionens företag att utveckla och erbjuda produkter och
tjänster till en ny marknad,
menar hon.

FUI-projektet
Ger regionens små och medelstora företag möjligheter som
tillgång till spetskompetens, innovationsstöd och hjälp med
produkt- och tjänsteutveckling inom området datacenter och
moln. Projektet pågår fram till utgången av 2018 och koordineras av Luleå tekniska universitet och finansieras av Region
Norrbotten och Tillväxtverket via Europeiska regionala utvecklingsfonden. Annika Svensson är projektledare i Västerbotten
och hennes kollega Jan-Olov Johansson i Norrbotten.
Källa:fui.dc4c.se
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I Norr- och Västerbotten finns
många små- och medelstora
företag med potential att erbjuda tjänster och produkter
till datacenterbranschen,
Annika Svensson.
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Besöksnätverket
prisades på gala
TAVELSJÖ. Tavelsjö-Vindelälven Gästvänlig
landsbygd utsågs till
vinnare som årets
turismföretagare, Årets
countrybreak 2017.
Priset går till den eller
de som framgångsrikt
bidragit till utvecklingen av besöksnäringen
på landsbygden.

Livliga diskussioner med företrädare från flera byar på Umeå landsbygd,Hissjö, Tavelsjö och Bullmark när Centerpartiet i Umeå hade bjudit in till en
diskussionskväll kring programmet i det Tematiska tillägget för landsbygden, nu ute på utställning fram till den 25 februari nästa år. Foto: PETER KÄRR

Byt ut hållbar landsbygd till
hållbar tillväxt på landsbygd
UMEÅ. Programmet för
landsbygden i Umeå
kommuns översiktsplan
kan bli en valfråga i valet
2018, förklarade Mattias
Larsson, gruppledare för
Centerpartiet i Umeå i
samband med en temakväll om programmet för
landsbygden.
AB Bostaden borde avsätta

en del av sina investeringar
till att bygga bostäder på
landsbygden och inte trängas med privata entreprenör
i Umeå. Det var en av synpunkterna som kom fram
när Centerpartiet i Umeå
hade bjudit in till en diskus-

sionskväll kring programmet i det Tematiska tillägget
för landsbygden, som nu är
ute på utställning fram till
den 25 februari nästa år.
Programmet är ett resultat av dialogträffarna på
Umeå landsbygd som Västerbottningen följt sedan
2014.
L a nd sbygd s st r ategen
Annika Myrén skulle varit
på plats och föredragit programmet, tyvärr kunde hon
inte på grund av sjukdom.
Diskussionen blev ändå
livlig med företrädare från
flera byar på Umeå landsbygd, bland annat Hissjö,
Tavelsjö och Bullmark.
Bland annat om att kom-

munen investerar 800 miljoner kronor per år, men
huvuddelen 90 procent investeras i Umeå.

Fördelningen är inte rimlig

med tanke på att av Umeå
kommuns skatteintäkter
på sex miljarder kronor per
år, kommer två miljarder
från landsbygden, menade
Torbjörn Wennebro, Tavelsjö som också vände sig mot
programmets namn Hållbar
landsbygdsbygdsutveckling
– Med den formuleringen
blir Umeå landsbygd ett museum. Formuleringen borde
ändras till Hållbar tillväxt
på Umeå kommuns landsbygd. Då blir det konkret

vad man syftar på.
Nils Häggström, för detta
kommunalråd i Umeå kommun, menade att social hållbarhet som indikerar barnoch äldreomsorg på Umeå
landsbygd borde finnas med.
Äldreomsorg ute i byarna
är också en av de synpunkterna som kommit in under
dialogträffarna.
Robert Axebro, Bullmark,
var starkt kritisk till att Sävarådalen inte finns med i
de fem tillväxtstråk som
pekas ut i det Tematiska
tillägget.
– Sävarådalen blir ett museum och ett friluftsområde,
menade han.
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Det är Umeåregionens turismgrupp som varje år
utser årets countrybreak
och årets citybreak, vanns
av Brännbollsyran.
Jurygruppen består av
representanter från Umeåregionens turismansvariga i Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln,
Vännäs och Umeå.
I prismotiveringen heter
det bland annat: Uppfinningsrikt skapat besöksanledningar genom paketering och marknadsföring.
– Jättetrevligt, kommenterar Torbjörn Wennebro
i nätverket om priset som
nyligen delades ut. Vi har
gjort mer av det som redan
fanns.
– Allt arbete inom besöksnätverket baseras på ide-

ellt arbete, förklarar han.
Besöksnätverket
har
helt enkelt förädlat, paketerat och marknadsfört
de aktiviteter, besöksmål,
service och boende som
det geografiska området
erbjuder på en livskraftig
landsbygd.

Området består av ett

100-tal byar, ungefär lika
många som ingår i bredbandsnätet.
Västerbottningen var
med vid en turistkonferens i Karlssons ladugård,
Mickelsträsk i mars 2017
då ett 30-tal företagare och
entreprenörer samt turistforskare vid Umeå universitet samlades och diskuterade framtidsplanerna för
att utveckla landsbygdsturismen.
Då presenterades också besöksnätverkets nya
dopnamn Tavelsjö-Vindelälven och vad som gör
området unikt.
Det ideella arbetet inom
besöksnätverket har lett
till att besöksmålen 2016
hade 4 400 gästnätter och
105 000 besökare.
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Årets Countrybreak gick i år till besöksnätverket Tavelsjö-Vindelälven
och årets Citybreak blev Brännbollsyran. Foto: TINNA SANDSTRÖM

