Branschutveckling och innovation inom svensk
datacenterindustri
Datacenter Innovation Region projektet inbjuder till en dag om utveckling av
datacenterbranschen i Sverige i samband med Västerbotten på Grand Hôtel.
Det senaste året har hållbarhet lyfts fram som en avgörande fråga för datacenterbranschen.
Genom ett aktivt hållbarhetsarbete kan Sverige och svensk datacenterindustri ytterligare
förstärka sin internationella position. Därför fokuserar seminariedagen på hållbarhetsfrågor för
datacenterindustrin. Vi får exempelvis information om arbete för klimatsmart infrastruktur och
markanvändning som affärskritisk framtidsfråga samt Luleå tekniska universitets arbete kring
forskning, utveckling och innovation för klimatsmarta datacenter. Tillsammans för vi en dialog
om hur den svenska datacenterbranschen konkret kan verka för att uppfylla FNs globala
hållbarhetsmål och därigenom stärka Sveriges konkurrenskraft.
Tid: 28:e januari 2020, kl 08.30-16.30
Plats: Blasierummet, Grand Hôtel, Stockholm
Programmet riktar sig främst till näringslivsutvecklare, etableringsaktörer, innovationsfrämjare
och inkubatorer, både nationellt och regionalt.
Anmälan är obligatorisk och görs senast 17 januari via länken https://simplesignup.se/event/160074branschutveckling-och-innovation-inom-svensk-datacenterindustri Observera att antalet platser är begränsat.

Varmt välkommen!

Läs mer om Datacenter Innovation Region projektet på: www.datacenterinnovationregion.se

Program
08.30-09.00

Registrering, kaffe och smörgås

09.00-09.15

Inledning
Jan-Olov Johansson, Projektledare, Luleå tekniska universitet

09.15-09.45

Hållbar konnektivitet för klimatmart infrastruktur
Mattias Fridström, Chief Evangelist, Telia Carrier
Telia Carrier äger och driver ett av världens största globala fibernät. Mattias
berättar hur de genom sina tuffa hållbarhetsmål verkar för mer klimatsmart
infrastruktur för svensk datacenterindustri.

09.45-10.15

Världens effektivaste datacenter?
Nils Lindh, Affärsutvecklare, Boden Business Agency
Högdensitetsdatacentret Bode Type Datacenter vann nyligen DCD Awards 2019 i
kategorin Nonprofit Industry Initiative of the Year. Nils berättar om forskningsprojektet bakom det energieffektiva datacentret och delar med sig av hur
storskaliga datacenters effektivitet kan uppnås i mindre enheter och den
kylteknik som möjliggör ett PUE under 1,01.

10.15-10.30

Paus och nätverkande

10.30-11.00

Brexits påverkan på datacenterbranschen
Linus Eriksson, Business Sweden
Business Sweden har under 2019 genomfört en studie över datacenterbranschen
i Storbritannien. Linus Eriksson vid Business Swedens London-kontor informerar
om bedömda konsekvenser av ett brittiskt utträde ur EU.

11.00-11.30

Fossil Free Data
Christoffer Svanberg, Chief Communications Officer, Node Pole
Fossil Free Data är en kvalitetsstämpel för energieffektiva datacenter som drivs
med förnyelsebar el. Christoffer berättar om certifieringen och vad den innebär
för svensk datacenterindustris konkurrenskraft samt ger en aktuell bild av
pågående och nyliga certifieringar.

11.30-12.00

Hållbar markanvändning - en affärskritisk framtidsfråga
Cajsa Björkén, strateg, och Anders Enetjärn, VD, Ecogain
Sverige är föregångare inom förnyelsebar energi för den elintensiva industrin. Nu
börjar nästa affärskritiska hållbarhetsfråga ta form. Ecogain delar sin omvärldsspaning kring hur hållbar markanvändning kan stärka Sveriges konkurrenskraft för
nya etableringar och bidra till att framtidssäkra affärerna för svenska
datacenterföretag.

12.00-13.00

Lunch

13.00-14.00

Universitetet som motor för datacenterbranschens utveckling
Karl Andersson, biträdande professor, Luleå tekniska universitet
Karl ger sin syn på universitetets roll som motor inom branschutveckling och
innovation för datacenter. Han berättar hur Centrum för Distansöverbyggande
Teknik och forskningssatsningar som Cloudberry datacenters bidrar till innovation
inom datacenterområdet och kommer regionens företag till godo.
Omställningen till ett klimatneutralt samhälle
Anna Krook Riekkola, biträdande universitetslektor, Luleå tekniska universitet
Anna berättar om hur Sverige kan nå klimatmålen. Med avstamp i en aktuell
analys av regeringens Klimathandlingsplan ger hon en bild av datacenterbranschens roll och möjlighet att bidra i omställningen till ett klimatneutralt
samhälle.

14.00-15.00

Hur svensk datacenterindustri kan verka för uppfyllnad av FNs hållbarhetsmål
Isabelle Kemlin, Styrelseledamot, Swedish Datacenter Industry Association
Patrik Öhlund, Ordförande hållbarhetskommittén, Infrastructure Masons
Datacenterindustrin växer i en rasande takt och dess klimatpåverkan blir alltmer
uppenbar. Genom att aktivt arbeta för uppfyllnad av FNs globala mål för
hållbarhet kan Sverige på allvar dra nytta av sitt unika överskott på förnyelsebar
energi. I en workshop under ledning av Isabelle och Patrik sätter vi tillsammans på
pränt vad svensk datacenterindustri konkret kan göra för att uppfylla FNs globala
mål för hållbarhet.

15.00-15.30

Eftermiddagskaffe och nätverkande

15.30-16.00

Ekodesignförordningen - för en energi- och resurseffektiv datacenterbransch
Carlos Lopes, Senior rådgivare, delegat i ekodesignkommittén, Energimyndigheten
I mars 2020 träder ekodesignförordningens krav i kraft. Carlos informerar
förordningen och hur dess krav kan leda till en mer energi- och resurseffektiv
datacenterbransch i Sverige.

16.00-16.30

Trendspaning om framtidens datacenter
Tor Björn Minde, Forskningschef, RISE (Research Institutes of Sweden)
Nytt decennium - nya utmaningar. Tor Björn tittar i kristallkulan och siar om hur
ett datacenter ser ut om 5-10 år!

16.30

Avslutning

