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Enaco etablerar sig i Norge 
 
Vid årsskiftet tar Enaco steget in på den norska marknaden. Etableringen i Norge utgör en del 
av Enacos satsning på nordisk tillväxt och syftar till att stärka Enacos position på den nordiska 
marknaden. Målet är att inom tre år bli ledande i Norden inom avancerad design, leverans och 
service av datorhallar och andra teknikrum.  
 
Enaco har i dag kontor i Stockholm, Malmö och Köpenhamn och som ett första steg in på den norska 
marknaden etableras nu ett nytt kontor i Oslo.  
 
– Att ta steget in i Norge är strategiskt viktigt för Enaco. Vår ambition är att växa oss ännu starkare i 
Norden, antingen organiskt eller genom förvärv, säger Tom Ekevall Larsen, vd på Enaco.   
 
Genom etableringen i Norge kommer Enaco att kunna utvidga satsningen på miljöanpassade och 
energieffektiva helhetslösningar för datorhallar och andra avancerade teknikrum med efterföljande 
service som en viktig komponent. 
 
– Norge är en särskilt intressant marknad, eftersom det i dag inte finns några riktigt starka aktörer som 
tar ett helhetsgrepp över avancerade datorhallsprojekt och samtidigt erbjuder proaktivt arbete som 
säkerställer anläggningarnas tillgänglighet. Som jag ser det blir vi unika om att kunna erbjuda ett 
totalansvar för denna typ av processer, det vill säga från projektering och design till leverans och 
efterföljande service, fortsätter Tom Ekevall Larsen. 
 
 
För mer information kontakta: 
Tom Ekevall Larsen, vd Enaco 
Mobil: 0761-35 21 25 alt. +47 47 32 96 98 
E-post: tom.ekevall@enaco.se 
 
Magnus Angermund, försäljningschef Enaco 
Tel: 0732-31 96 30 
E-post: magnus.angermund@enaco.se 
 
 
Om Enaco 
Enaco designar, producerar och servar teknikutrymmen. Enacos fyra affärsområden Consulting, 
Construction, Services och Intech innefattar områden som rådgivning, projektering, produktion, 
installation, service och drift inom data/tele, kraft, kyla och skydd. Huvudnäring är avancerade rum 
som datorhallar, moderna kontor, butiker och kommunikationsrum. Enaco grundades 1977 och har i 
dag 86 anställda fördelade på kontor i Stockholm, Malmö och Köpenhamn. www.enaco.se  
	  


