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DigiPlex investerer NOK 600 mio. i to nye grønne
datacentre i Oslo for at imødekomme international
efterspørgsel
Oslo, Norge, 16. september 2019 – DigiPlex, som er markedsledende i
Norden inden for innovative, bæredygtige og sikre datacentre, har taget
det første spadestik til opførelsen af to nye datacentre i nærheden af Oslo.
De to datacentre får en samlet størrelse på 8.500 m² og udgør en
investering på NOK 600 mio. Centrene ventes at være driftsklar allerede
om 12 måneder, dvs. inden udgangen af 2020.
Norge tiltrækker i stigende grad internationale datacenter aktører pga. det kolde klima,
muligheden for 100% bæredygtig energi til en lavere pris og beliggenheden tæt på de
store europæiske markeder. DigiPlex har udnyttet disse naturlige fordele i næsten to
årtier ved at sikre sig gode grunde og gøre brug af markedets bedste ingeniør- samt
bygge- og projekteringskompetencer til at imødekomme de specifikke krav fra de
globale virksomheder.
”Vores internationale kunder betragter Norge som et godt sted at placere deres data
pga. den grønne energi til en lavere pris, den politiske stabilitet og det kolde klima. De
to nye centre, som vi har annonceret i dag, vil supplere de tre centre, vi allerede driver i
Norge, og er en del af vores nordiske vækststrategi,” udtaler CEO Gisle M. Eckhoff,
DigiPlex.
De to topmoderne og miljøvenlige datacentre vil følge DigiPlex’ modulbaserede
designprincipper og vil blive udstyret med virksomhedens prisvindende luft-til-luft
kølesystem. Det højeffektive kølesystem er velegnet til det nordiske klima og sikrer
effektivitets- og omkostningsbesparelser på op mod 25% over branchegennemsnittet.
Hovedparten af kapaciteten i de to centre er allerede reserveret til globale kunder.
”De to nye anlæg, som vi ser frem til at sætte i drift allerede i 2020, understreger vores
evne til at kunne leve op til de store krav om byggehastighed, ressourcer og
kompetencer, som vi møder fra internationale kunder, der overvejer at udvide i nye
områder,” tilføjer Daniel Joyce, Chief Development Officer i DigiPlex.
DigiPlex’ to nye datacentre bliver opført i Fetsund og Hobøl. Det nye anlæg i Fetsund
bliver placeret på DigiPlex’ eksisterende lokation i Fetsund ved siden af virksomhedens
nuværende 10MW-anlæg. Det andet center bliver placeret i Hobøl, hvor DigiPlex har
købt en grund på 40.000 m² med mulighed for at købe yderligere 27.000 m². Grundens
størrelse gør det muligt over tid at bygge et datacenter-campus. Byggeriet i Hobøl og
Fetsund skønnes at ville skabe flere hundrede nye lokale jobs, bl.a. hos leverandører
og underleverandører til anlæggene.
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Connect med DigiPlex
For yderligere information kontakt venligst:
Elisabeth Lennhede, Kommunikationschef, DigiPlex
elisabeth.lennhede@digiplex.com, +46 70 33 22 705

Om DigiPlex
DigiPlex designer, bygger og driver bæredygtige og sikre datacentre i Norden og har datacentre i
Oslo, Stockholm og København. DigiPlex er carrier-neutral og tilbyder dataopkobling til alle større
cloud- og netværksudbydere. Virksomheden leverer de bedste løsninger af sin art med den bedst
mulige tilgængelighed, og både offentlige institutioner og private virksomheder, herunder
sikkerhedsfølsomme institutioner som fx regeringer og finansielle institutioner med driftskritiske
programmer, har tillid til DigiPlex' løsninger. DigiPlex' fem datacentre er drevet på basis af 100%
bæredygtige energikilder, og virksomheden har vundet flere priser for sin energieffektive
nytænkning og sine bæredygtige tiltag. www.digiplex.com
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