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Att investera i verksamhetskritisk 
infrastruktur är komplext
Som en följd av detta blir det allt mer 
komplext att investera i verksamhetskritis-
ka anläggningar, och infrastrukturen blir i 
högsta grad en strategisk fråga. 

Oavsett om ett företag planerar att bygga 
ett nytt huvudkontor eller fabrik, eller om 
en befintlig anläggning ska renoveras, så 
måste det redan i designfasen säkerställas 
att anläggningen kan drivas utan avbrott. 
Det är här som Coromatics strategiska 
rådgivare, Critical Facility Advisory, spelar 
en viktig roll.  

Stora affärsvärden på spel
Hos många företag finns det stora brister 
kring styrning och kontroll av verksam-
hetskritiska anläggningar. Enbart i Norden 
sker det dagligen mer än ett driftavbrott i 
timmen i affärskritiska anläggningar. 

Vår årliga globala undersökning*, som ge-
nomförs bland chefer för verksamhetskri-
tiska anläggningar, visar att ett driftavbrott 
i en anläggning kan få allvarliga konsekven-
ser för företaget, och även hota hela dess 

Digitaliseringen utmanar traditionella affärsmodeller och gör saker 
möjliga som man tidigare bara kunde drömma om. Men digitaliseringen 
ställer även helt nya krav på infrastrukturen, där till synes basala saker 
som kraftförsörjning och datakommunikation blir helt avgörande för att 
överhuvudtaget kunna driva verksamheten. Företag måste fungera 24/7 
och ledningen måste ha tillgång till rätt information, var som helst och 
när som helst. 

existens. Trots det driver över 70 procent av de tillfrågade 
företagen sin verksamhet utan en uppdaterad konsekven-
sanalys – Business Impact Analysis (BIA), eller serviceni-
våavtal (SLA).

Prestandaförbättringar, riskminimering och lägre kostnad
På Coromatic tar vi detta på väldigt stort allvar. Vi är helt 
fokuserade på att hjälpa företagens ledning med strategisk 
rådgivning kring hur de ska hantera sina verksamhetskritis-
ka anläggningar. 

Som grund har vi vår långa erfarenhet som är baserad på 
fakta, analyser och best practice. Företag som arbetar med 
oss ser resultat i form av förbättrad prestanda, lägre kost-
nader och minskade operativa risker. 

Grundlig process – analysera, agera och upprätthåll
Vår process är baserad på standarder som är utvecklade av 
Myndigheten för skydd och beredskap. 
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Oavsett om ett företag planerar att bygga ett 
nytt huvudkontor eller fabrik, eller om en 

befintlig anläggning ska renoveras, så måste
det redan i designfasen säkerställas att 

anläggningen kan drivas utan avbrott. 

* https://coromatic.com/coromatics-annual-site-management-survey/



Arbetet inleds alltid med en grundläggande 
nulägesanalys av de verksamhetskritis-
ka anläggningarna. I denna analys går vi 
igenom nuvarande status, vilka risker som 
finns och konsekvenserna med ett driftav-
brott. 

Med analysen som grund tar vi fram en 
strategi samt förslag på lösning för att säk-
ra den verksamhetskritiska anläggningen. 
Lösningen som väljs ska matcha de affärs-
behov som företaget har. 

Det sista steget i processen är att säker-
ställa att den verksamhetskritiska anlägg-
ningen underhålls och fungerar över tid. 

Om Coromatic
Coromatic är den ledande leverantören av 
lösningar för verksamhetskritisk infrastruk-
tur, exempelvis datacenter. 

Vi säkrar tillgänglighet till kraftförsörjning 
och datakommunikation och gör det möjligt 
för företag och organisationer att driva sin 
verksamhet, utan avbrott. 

Coromatic har ett unikt och heltäckande 
tjänsteerbjudande, där vi tar fullt ansvar 
från strategi och design till integration, 
underhåll och drift av verksamhetskritisk 
infrastruktur. 

Vår expertkunskap inkluderar energieffek-
tiva helhetslösningar för kraft, kyla, nätverk 
och datakommunikation samt säkerhet. 

Coromatic verkar över hela världen
Vi har levererat lösningar och tjänster för 
verksamhetskritisk infrastruktur till över 
1 000 företag och organisationer, i mer än 
50 länder, från alla typer av branscher. 

 För mer information om hur Coromatic och 
vårt team av rådgivare kan hjälpa er att 
säkra tillgängligheten av era verksamhets-
kritiska anläggningar, vänligen kontakta oss 
på 08-564 605 90. 

Till höger har vi listat de olika rådgivnings-
tjänster som vi erbjuder.
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Strategi och management av anläggningar
• Framtagande av business case
• Hantering av anläggningsportföljen
• Flytt av operativ drift (outsourcing)
• Site-urval
• Due diligence av verksamheten
• Energioptimering

Prestandaförbättringar och lägre kostnader
• Benchmarking-tjänster
• Nyckeltal (KPI)
• Servicenivåavtal (SLA)
• Energikartläggning
• Kostnadsberäkning
• Tjänster för inköpare

Resilience och robusthet
• Business Impact Analysis (BIA)
• Riskbedömningar
• Tjänster för verksamhetens kontinuitet 
• Teknisk revision
• Efterlevnadstjänster - Compliance
• Hållbarhetskartläggning

Rådgivning till management för strategisk
hantering av verksamhetskritiska 

anläggningar – baserat på fakta, analyser,
erfarenheter och best practice.



COROMATIC.se
Sverige
Telefon: 08 564 605 90

COROMATIC.no
Norge
Tel: +47 22 76 40 00

COROMATIC.dk
Danmark
Tel: +45 66 17 62 60

COROMATIC.fi
Finland
Tel: +358 10 231 60 60

COROMATIC.com
International
Tel: +46 8 564 605 90

Coromatic gör det möjligt för företag och organisationer att driva 
sin verksamhet utan avbrott. Som den ledande leverantören av 
lösningar för Critical Facilities, exempelvis datacenter, säkrar vi 
tillgänglighet till kraftförsörjning och datakommunikation.

Coromatic är den 
ledande leverantören 
av lösningar för Critical 
Facilities Solutions, 
exempelvis datacenter. 

Vi säkrar tillgänglighet 
till kraftförsörjning och 
datakommunikation 24/7.

coromatic.se
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