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Potensialstudie
Hyperscale Datasenter i Opplandregionen

Forord

Fossekall AS har fra januar til november 2018 arbeidet med potensialstudiet «Mulighet for Hyperscale 
Datasenter i Oppland». 

Fossekall har ønsket å medvirke positivt til å se på Opplands muligheter for etablering av en 
fremtidsrettet næring i vekst som Regjeringen ønsker å legge til rette for. Hovedfokus i rapporten er 
hvordan og hvor ett eller flere datasentre i Hyperscale størrelse potensielt burde vært plassert/realisert 
i Oppland. Funnene vi har gjort gir informasjon om hva man potensielt kan forvente av effekter og 
hvilke effekter man kan forvente hvor. I tillegg gir rapporten veiledning til kommuner om sentrale 
forhold å hensynta dersom man vurderer tilrettelegging for datasenter.

Fokus i potensialstudiet er å bidra til et best mulig underlag som kan føre til realistiske perspektiver 
og økt investeringsvillighet. Med «investor» menes i denne sammenheng en internasjonal hyperscale 
datasenteraktør som vil vurdere investering i Norge og Oppland, samt vertskommunen som bør 
påregne en økonomisk innsats som investering i potensielle fremtidige arbeidsplasser som et 
datasenter kan gi. 

Funnene i rapporten er satt i en kontekst om størst mulig verdiskaping, størst mulig fremvekst av 
arbeidsplasser, høy miljøprofil utover bruken av norsk vannkraft, og sirkulær økonomi.
Konklusjonene i rapporten finnes i sammendraget, mens underlaget for konklusjonene utgjør resten av 
rapporten.

Potensialstudien er initiert av Fossekall AS, og det ble innvilget finansiell støtte til potensialstudiet fra  
”Grønt Næringsfond” fra Oppland Fylkeskommune.

Lillehammer, november 2018

Prosjektgruppen i Fossekall AS
 
Glenn Larsen
Jøran Ødegård
Eli K. Saastad
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0. Sammendrag
Den globale datasenterindustrien er den raskest voksende industrien i verden. I februar 2018 
kom Regjeringen (Nærings- og fiskeridepartementet) med ny strategi for å «gjøre Norge til 
datasenternasjon». Internasjonale aktører som Google, Facebook, Apple og Amazon har de siste årene 
etablert store datasentre i Finland, Danmark og Sverige. Disse sentrene har vist seg å gi betydelige 
økonomiske effekter og ringvirkninger. 

Datasentre er svært kraftkrevende. Arbeidsplasser knyttet til disse, samt salg av store mengder kraft 
som forbrukes i Norge (fremfor eksportering), kan bidra til vesentlig verdiskaping i Norge. IKT- Norge 
har uttalt at det ligger enorme penger i industrien – om Norge klarer å klore til seg bare én prosent av 
markedet vil det utløse 25 milliarder norske kroner i investeringer i 2025 (Roger Schjerva, IKT- Norge, 
mars 2018).

Fossekall ønsket å se nærmere på hvordan og hvor ett eller flere datasentre i hyperscale størrelse 
potensielt kunne vært plassert i Oppland. Vi har lagt følgende hovedkriterier til grunn for våre 
vurderinger om potensiell plassering:

• Størst mulig verdiskaping 
• Størst mulig fremvekst av arbeidsplasser
• Høy miljøprofil utover bruken av norsk vannkraft som innsatsfaktor.

Vi har holdt følgende punkter foran oss gjennom potensialstudiet:
• Kriterier og kvalifikasjonskrav fra datasenteraktører
• Vurdering av kraft- og kapasitetsanliggender. 
• Konkret kunnskap om Opplands konkurransefortrinn
• Opprette kontakt og vurdere muligheter med tanke på potensielle geografiske lokasjoner
• Skape et godt «investorgrunnlag» 
• Vurdere muligheter for helhetlig «grønn profil», herunder beregne og kartlegge potensiell bruk av 

overskuddsvarme
• Vurdere regional verdiskaping
• Vurdere strategiske grep videre for posisjonering 

Geografisk plassering og attraktivitet
Et hyperscale datasenter bør legges til de etablerte bo- og arbeidsmarkedene ved Gjøvik eller 
Lillehammer for å kunne ta ut potensialet for verdiskaping og arbeidsplasser. Begge byene har 
interessante miljøer og rammer som vil være attraktivt for en datasenteraktør. Cyberforsvarets 
tilstedeværelse i regionen, sammen med et antall andre teknologiaktører og utdanningsinstitusjoner, 
gjør at rammefaktorer for en datasenteraktør, særskilt innenfor strømforsyning og fibernett, er godt 
ivaretatt i regionen og er også områder hvor regionen har en høyere grad av redundans og robusthet 
enn i andre deler av Norge. Lillehammer-regionen har oppnådd kvalitetsmerket «Bærekraftig 
Reisemål». Den kraftintensive industrien som et datasenter representerer, basert på fornybar energi, 
samt fornuftig bruk av spillvarmen, vil være i tråd med en helhetlig og bærekraftig satsing for regionen. 
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Hva er datasenter?
Datasenter er et fysisk bygg bestående av store mengder servere som lagrer og/eller prosesserer data. 
Behovet for å lagre data på verdensbasis øker eksponentielt. Hyperscale-størrelsen er datasentre 
med lagringsbehov i den dimensjonen som etterspørres av de største internasjonale aktørene. Dette 
potensialstudiet retter seg i all hovedsak mot datasentre som kun benyttes av en aktør. Når det gjelder 
potensialet for verdiskapingseffekter, energiberegninger og spillvarmemuligheter, kan rapportens funn 
brukes analogt så langt det passer.

Potensielle arbeidsplasser
Det er skapt ca. 4.000 nye arbeidsplasser i Luleå i Sverige i kjølvannet av Facebook etablerte sitt 
datasenter der i 2011. Det er da spesielt interessant å se nærmere på premissene for å lykkes med 
tilsvarende utfra forutsetninger vi har i Opplandsregionen. Både valg av datasenteraktør/type 
og regionens størrelse vil påvirke omfanget av nye arbeidsplasser og katalytiske effekter. Det er 
byregionene i Oppland, Gjøvik og Lillehammer, som vil ha best mulighet for å oppnå dette.

Kraftforbruk
Statnett har mottatt henvendelser med spørsmål om kapasitet for tilknytning til datasentre som 
samlet sett utgjør i underkant av 7.000 MW. Regner man om denne effekten til strømforbruk, tilsvarer 
det 61,2 TWh årlig, som er i underkant av halvparten av det totale strømforbruket i Norge. Om bare 
halvparten av prosjektene blir realisert og kun benytter seg av halvparten av den forespurte effekten, 
vil det innebære et strømforbruk på 15 TWh årlig. I april i år la NVE fram en rapport hvor de antok at 
økt strømforbruk knyttet til datasentre vil utgjøre 1,2 TWh i år 2020 og 3,5 TWh i år 2035. Totalt var 
strømforbruket i Norge 132,9 TWh i 2017. Facebook i Luleå er dimensjonert for 120 MW kraft og vil 
ha størrelse 3x30.000 m2. Til sammenligning er det tilgjengelig ca. 4 MW i trafoen på Hovemoen i 
Lillehammer og ca 10-15 MW i Gjøvikregionen. 4 MW vil tilsvare et datasenter på ca. 2.000-3.000 m2.

Kravspesifikasjoner for hyperscale datasenteretablering
For å kunne gi svar på hva som etterspørres av datasenteraktørene har vi benyttet kravspesifikasjon 
utformet av Invest in Norway. Kravspesifikasjonene er listet opp i 112 punkter knyttet til tomt, fiber, 
strøm, tilgjengelighet m.m. Disse har vi sammenlignet med de faktiske etableringer av blant annet 
Facebooks datasentre for å kunne trekke konklusjoner.

Dersom vi sammenligner kravspesifikasjonene med Facebook-etableringen i Luleå ser vi at følgende 
hovedkriterier må være oppfylt (ikke prioritert rekkefølge): 

• Tilgjengelig område på minimum 100 mål – helst 300-400 mål
• God tilgang på uavhengig mørk fiber (flere fiberpar som ikke er i bruk)
• Tilgang til høyspenningsnettet med tilstrekkelig kapasitet < 132kV  

(redundant tilgang N-1, det vil si flere uavhengige linjer for sikker forsyning)
• Kraftkapasitet på mellom 100 MW og 200 MW
• Nærhet til regionsenter, høyskole, gode veiforbindelser
• Overkommelig avstand til flyplass, tog m.m.
• Det må kunne bygges ca 100.000-120.000 m2 bygg (i flere trinn)
• Tomteområdet må være regulert med nødvendig infrastruktur tilgjengelig – og en 

profesjonell tomteeier/samarbeidspartner.
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Både Gjøvik og Lillehammer-området har iht. Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet, og våre 
undersøkelser, tilstrekkelig tilgang på mørk fiber. («Mørk fiber» betyr fiber som ikke er i bruk). Nasjonal 
Kommunikasjonsmyndighet har utredet tilgjengeligheten på ledig fiber i Norge som kan benyttes av 
datasentre (Nkom-rapporten 2016). 

Kraftkapasitet
Overordnet ligger de to aktuelle transformatorstasjonene i et område som er preget av 
kraftunderskudd om vinteren, og kraftoverskudd om sommeren. Det er planlagt ny kraftproduksjon 
i området. Ledig kapasitet til nytt forbruk, som for eksempel datasentre, vil kunne påvirkes av 
både hvor mye ny kraftproduksjon som kommer, og hvordan annet forbruk i området utvikler 
seg. Kraftsituasjonen for Lillehammer og Gjøvik-regionen tilsier at tiltak på trafo og eventuelt 
transmisjonsnett må påregnes. Tidshorisont er opplyst til 2-3 år dersom tiltak gjøres kun i trafo, og 6-7 
år dersom det må gjøres grep i transmisjonsnettet (kilde: Statnett).

Overskuddsvarme/spillvarme
Det meste av energien som benyttes inn i et datasenter omdannes til varme. For å kunne vise til god 
samfunnsnytte, klima og miljøspørsmål, samt positivt påvirke investering- og lokaliseringsbeslutningen 
for en Hyperscale Datasenteraktør, anser vi det som helt sentralt å ha en god plan for bruken av 
overskuddsvarmen. Våre undersøkelser viser at det bør etterspørres gode prosjekter som håndterer 
overskuddsvarme og bidrar til ytterligere samfunnsnyttige prosesser og samfunnsmål. Dersom vi står 
samlet om å designe de mest smarte kjølvannsprosjektene vil dette kunne bidra til økt oppmerksomhet 
for vår region, samt bidra til økt investorvillighet og prosjektdeltagelse. 

Det finnes to hovedutfordringer med overskuddsvarme fra datasenter; 
1) den enorme mengden den representerer, og 2) at den holder lav temperatur.
Utfordringene knyttet til volumet er stort idet det er svært få prosesser som har behov for store 
mengder varme ved lav temperatur. Spillvarmen har en omdømmemessig- og økonomisk side som bør 
hensyntas.

Prosjekter basert på spillvarme
Fossekall og Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) har foreløpig initiert to interessante 
spillvarmeprosjekter som vi mener kan være spesielt interessante for innlandsregionen. NIVA er Norges 
viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og arbeider innenfor et bredt spekter av 
miljø, klima og ressursspørsmål. Vi ser disse prosjektene som en interessant mulighet til å forene 
ressursbruk (spillvarme) med å løse flere sentrale samfunnsutfordringer, samtidig som det positivt kan 
påvirke investorvillighet og tilrettelegging fra vertskommuner. 

Kommunesamarbeid om lokaliseringsmuligheter
Felles mobilisering og samarbeid på tvers av kommuner for å lykkes med datasenteretableringer gjøres 
flere steder i landet. Blant annet i Vestfold har det vært en omforent samhandlingsprosess, og i Østfold 
samarbeider Våler og Sarpsborg kommuner. Østfold og Vestfold er også i dialog om samarbeid og 
erfaringsutveksling der Vestfold har kommet lengst i prosessen. 
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1. Noen hovedkonklusjoner 
• Datasenterindustrien er verdens raskest voksende industri.

• Datasentre gir arbeidsplasser i utbyggingsfasen og i selve datasenteret når det er i bruk, samt 
i form av arbeidsplasser som skapes i kjølvannet av etableringen.

• Det er gode holdepunkter for å si at internasjonale aktører med en sterk merkevare (og godt 
omdømme) vil tiltrekke seg flere interessante etableringer i kjølvannet, enn de mer ukjente.

• Store aktører som Facebook og Google foretrekker etablering i kort avstand til by med 
etablerte og interessante bo- og arbeidsmarkeder.

• Egen flyplass med relevant rutetilbud i regionen er ikke et «must», men avstanden bør ikke 
være for lang.

• Kaldt klima med lange perioder med lave temperaturer, kjøling og gjerne gode 
«miljøløsninger» (spillvarme, kjøling) er viktig utover det grunnleggende (tomt, kraft, fiber).

• Det kan skapes gode verdier også med spillvarmen som er enorm i sitt omfang.

• Flere attraktiviteter ved lokasjonen må ansees som positivt for etableringer. Selv ikke verdens 
beste jobb blir attraktiv på sikt uten å kunne gjøre noe etter jobben (bostedsattraktivitet vs 
pendling).

• Datasenteraktørene ønsker seg til dynamiske regioner med en fremoverlent holdning til 
næringsliv og etableringer.

• Dersom kraftutfordringen i Gjøvik- og/eller Lillehammer-regionen blir forbedret, vil denne 
regionen være like attraktiv som andre norske regioner og som hos våre konkurrenter i 
Norden.

• Sammen med allerede tilrettelagte lokasjoner for datasenteraktører i Hedmark, kan 
ytterligere lokasjoner i Oppland bidra til et sterkere fokus mot Innlands-regionen som 
attraktivt etableringssted for denne formen for kraftintensiv industri.

• Muligheter for utnyttelse av overskuddsvarmen er en svært interessant mulighet som kan 
bidra til å skape ytterligere interesse hos en investor og vertskommune. En bærekraftig og 
«grønn» profil ved datasenteret, vil kunne bidra til flere arbeidsplasser og økt verdiskaping, 
samt løse andre viktige samfunnsutfordringer knyttet til krav om økt matproduksjon og/eller 
produksjon til farmasi eller dyrefôr.
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2.	 Definisjoner
Mørk fiber
Mørk fiber er et overføringsprodukt som består av optiske fiberforbindelser. Mørk fiber er innen 
telekommunikasjon enkeltfiber eller fiberpar i fiberkabler som ikke er tilkoblet transmisjonsutstyr. 
Fiberforbindelsen deles ikke med noen andre brukere. Mørk fiber er datafiber som ikke er i bruk.

kWh
En kilowattime er like mye energi som brukes når en vifteovn på 1.000 watt står på i en time. Et 
gjennomsnittlig energiforbruk i et vanlig bolighus regnes å være rundt 25.000 kWh/år. Det er lavere i 
leiligheter. Kilde: Statnett
 
GWh
En gigawattime er en million kilowattimer. Dette er nok energi til et byggefelt på omtrent 40 bolighus. 
I Vang kommune i Valdres som har 1.700 innbyggere, blir det brukt om lag 33 GWh elektrisk energi i 
løpet av ett år. Kilde: Statnett.

TWh
En terrawattime er en milliard kilowattimer. Dette er omtrent så mye strøm som det blir brukt i 
Drammen i løpet av ett år. I Oslo blir det brukt 9 TWh elektrisk energi hvert år, mens det i Norge ble 
brukt totalt cirka 135 TWh i 2017. Kilde: Statnett og SSB.

MW
En megawatt er 1.000 kilowatt. Dette er et mål på effekt. Maksimal effekt for Drammen er 260 MW, 
mens det i Oslo er nesten 2.000 MW. I Vang kommune i Valdres er tilsvarende tall 8 MW. Det høyeste vi 
har målt for Norge totalt er 24 485 MW (målt januar 2016). Kilde: Energifakta Norge.

PUE
Power Usage Effectiveness. PUE er en måleenhet for å angi energieffektiviteten i et datasenter. PUE 
bestemmes ved å dele energimengden som leveres inn til datasenteret på energimengden som brukes 
for å drifte servere og maskinpark.
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Ren norsk energi/fornybar energi 
97,9 % av all kraftproduksjon i Norge er fornybar (2017), produsert på vannkraft (95,8 %), vindkraft (1,9 
%) og biogass (0,1 %). Resterende kraftproduksjon på 2,1 % produseres fra fossil gass. Utslippsfaktoren 
for norsk kraftproduksjon er ca. til 18,5 gram CO2/kWh i 2017. På grunn av salg av overskuddskraft og 
import av kraft på vinteren har norsk energimiks et CO2-avtrykk på ca. 43 gram CO2/kWh (2017-tall).

Strømmarkedet er ikke begrenset av landegrenser. Kraften som mates inn på nettet følger fysiske 
lover og flyter minste motstands vei. Store overføringskabler mellom landene gjør at det norske 
strømnettet er fysisk koblet sammen med strømnettet i andre deler av Europa. Norden er samlet 
som ett omsetningsområde og handel foregår på kraftbørsen Nord Pool Spot. Produsenter i flere land 
selger sin produksjon til Nord Pool Spot, hvor strømomsetningsselskaper igjen kan kjøpe strøm som de 
videreselger til egne kunder. Nordisk og Europeisk miks hensyntar hhv. nordisk og europeisk produksjon 
inkl. eksport og import på samme måte som utregningen av Norsk miks. Nordisk miks har et CO2-
avtrykk på 130 gram CO2/kWh og EU-miks 395 gram CO2/kWh. I miljøfyrtårnsertifiseringen legges CO2-
avtrykket for nordisk mix til grunn.

Opprinnelsesgaranti
Opprinnelsesgaranti er et verdipapir som fungerer som bevis på at elektrisk kraft er produsert ved 
bruk av fornybare energikilder. Hensikten med opprinnelsesgaranti er å gjøre ren energi mer attraktiv i 
markedet og dermed bidra til økt produksjonen av fornybar energi. I Norge utstedes
opprinnelsesgarantien av Statnett på forespørsel fra kraftprodusenter. Med opprinnelsesgarantien kan 
kraftprodusenten dokumentere at kraftproduksjonen er fornybar. Bedrifter som ser seg tjent med å 
ha en grønn profil kan kjøpe energi med opprinnelsesgaranti fra sin kraftleverandør, og på den måten 
dokumentere at bedriften bidrar til økt fornybar kraftproduksjon. 

I 2017 i Norge var det kun kjøpt opprinnelsesgarantier for 19 % av det nasjonale kraftforbruket. I følge 
NVE var kraften i norske stikkontakter (varedeklarasjon for kunder som ikke kjøper kraft det er innløst 
opprinnelsesgarantier for) sammensatt av 57 % fossil varmekraft, 27 % atomkraft og 16 % fornybar 
kraft. Beregnet utslipp av CO2 er på 531 g/kWh knyttet til den nasjonale varedeklarasjonen.
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3. Bakgrunn
Den globale datasenterindustrien er den raskest voksende industrien i verden, og i februar 
2018 kom Regjeringen (Nærings- og fiskeridepartementet) med ny strategi for å «gjøre Norge til 
datasenternasjon». Datasentre er svært kraftkrevende. Salg av store mengder kraft som også forbrukes 
i Norge (fremfor eksportering), kan bidra til vesentlig verdiskaping i Norge i tillegg til nye arbeidsplasser. 
Mange datasenteraktører ser etter muligheter for attraktive og miljøvennlige lokasjoner. I dag drives 
noen av verdens største datasentre på kullkraft (Kina).

Internasjonale aktører som Google, Facebook, Apple og Amazon har de siste årene etablert store 
datasentre i Finland, Danmark og Sverige. Disse sentrene har vist seg å gi betydelige økonomiske 
effekter og ringvirkninger. Den såkalte «maskinskatten» (eiendomsskatt på produksjonsutstyr- og 
installasjoner i verk og bruk) er utpekt som hovedårsak til at Norge så langt ikke har blitt foretrukket. 
Beregninger gjort av datasenteret Green Mountain viser at maskinskatten i Norge i et datasenter på 
1MW er 17 ganger høyere enn i Sverige (oktober 2017). Eiendomsskatten på slike anlegg var for øvrig 
betinget av politiske beslutninger som kunne endres av et kommunestyre ved simpelt flertall.

I strategien fremheves det at Regjeringen vil at Norge skal være en attraktiv nasjon for datasentre 
og annet databasert næringsliv (punkt 7 i strategien). Norge har noen grunnleggende fortrinn som 
gjør at vi kan tiltrekke hos flere datasentre; vi har ren kraft til god og stabil pris, arbeidskraft med 
den kompetansen sentrene trenger, og et kjølig klima. Dette er kjente og attraktive faktorer for de 
internasjonale datasenteraktører. 

For at Norge skulle bli mer attraktive ovenfor de internasjonale store datasenteraktørene er 
iverksatte Regjeringen insentiver som redusert el-avgift (2016) og dernest ble det vedtatt å fjerne 
«maskinskatten» (vedtaket gjelder fra 2019). De nevnte insentiver ansees for å ha gitt et tiltrengt 
gjennombrudd for å gjøre Norge enda mer interessant som et land for å lagre og bearbeide data. 
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Regjeringens strategi legger opp til at det generelt i Norge bør tilrettelegges for denne typen 
kraftintensiv industri. Strategien er ikke knyttet opp til at konkrete geografiske områder vil være mer 
egnet enn andre. Det er opptil regionene selv å vurdere mulighetene. 

Med utgangspunkt i Regjerings ønske om at Norge bør tiltrekke seg flere datasenteretableringer, ønsket 
Fossekall å se nærmere på hvordan og hvor ett eller flere datasentre i Hyperscale størrelse potensielt 
burde vært plassert/realisert i Oppland. 

Vi har lagt følgende hovedkriterier til grunn for våre vurderinger om potensiell plassering:
• Størst mulig verdiskaping
• Størst mulig fremvekst av arbeidsplasser
• Høy miljøprofil utover bruken av grønn norsk vannkraft som innsatsfaktor.

Det er innvilget midler til potensialstudiet av Oppland Fylkeskommune gjennom næringsfondet «Grønn 
Framtid».

Vår potensialstudie gir svar på følgende: 
• Kriterier og kvalifikasjonskrav fra datasenteraktører
• Vurdering av kraft- og kapasitetsanliggender. 
• Konkret kunnskap om Opplands konkurransefortrinn
• Opprette kontakt og vurdere muligheter med tanke på potensielle geografiske lokasjoner
• Skape et godt «investorgrunnlag» 
• Vurdere muligheter for helhetlig «grønn profil», herunder beregne og kartlegge potensiell bruk av 

overskuddsvarme
• Vurdere regional verdiskaping
• Vurdere strategiske grep videre for posisjonering 
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4.	 Datasenter	–	hva	er	det?
Datasenter er et fysisk anlegg bestående av store mengder datamaskiner/servere, nettverksutstyr og 
kommunikasjonsforbindelser, som lagrer, organiserer, behandler og bearbeider data. Størrelsen på et 
datasenter varierer fra et eget rom til å dekke et areal på flere hundretusen kvadratmeter. 

Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet deler datasentre inn i fire kategorier:
1) Stort dedikert datasenter (Hyperscale enterprise data centre):  

Store internasjonale aktører som etablerer dedikert datasenter til eget bruk (Facebook, Microsoft, 
Apple, Google mv.).  

2) Stort internasjonalt serverhotell (Large co-location centre):  
Datasenter som i hovedsak tilbyr utleie til store nasjonale og internasjonale virksomheter.  

3) Medium nasjonalt serverhotell (Medium co-location centre):  
Datasenter som i hovedsak tilbyr utleie til SMB-markedet og offentlige virksomheter, med 
hovedvekt på regionale og nasjonale virksomheter.  

4) Skytjenesteleverandør (Cloud service provider - Infrastructure as a Service, Platform as a Service, 
Software as a Service): Tilbyder av datakraft, enten med utgangspunkt i eget datasenter eller som 
leietaker i annet datasenter.

Dette potensialstudiet retter seg i all hovedsak mot kategori 1 hvor datasenteret kun benyttes av en 
aktør.  Funnene i rapporten vil også kunne brukes som vurderingsgrunnlag for datasentre i øvrige 
kategorier.

Data har blitt en nøkkelressurs for utvikling av næringsliv og samfunn. Kart- og trafikkdata, statistikk, 
værdata, forskningsdata, energidata, helsedata med videre, er sentrale for å utvikle nye og bedre 
tjenester for befolkningen. Den store mengden data endrer også måten vi utfører alt fra forskning og 
produkt- og prosessinnovasjon på, til måten vi samhandler og utformer forretningsmodeller, såkalt 
datadrevet innovasjon.
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Hver uke blir det produsert mer data enn det som ble produsert i løpet av hele det forrige årtusenet. 
Data kommer i økende grad til å bli en sentral ressurs og innsatsfaktor for næringsliv og samfunn 
fremover. Raskere overføringshastighet, økt prosessorkraft og lagringskapasitet har blant annet åpnet 
opp for utvikling innenfor behandling av stordata og kunstig intelligens, slik at data kan forstås og 
utnyttes på nye måter.

Formålene med datasenter kan altså være forskjellige, men utstyret som kreves er det samme – 
dataservere og enorme mengder kraft og lagringskapasitet. Denne rapporten tar ikke stilling til 
rangering av formål med datasenter og må derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle av vertskommunen, og 
ut fra de kriterier de legger til grunn som hovedpoeng med å legge til rette for et datasenter.

Behovet for å lagre data på verdensbasis øker eksponentielt:
• Hvert eneste trykk på en mobil krever lagring ett eller annet sted.
• På verdens basis produseres for tiden data til å fylle et datasenter på 4000 m2 hver halvtime.
• Et datasenter kan brukes til annet enn tradisjonell lagring av data, eksempelvis blokkjede-

teknologi, eller utvinning av kryptovaluta (basert på blokkjede-teknologi) hvor servere prosesserer 
data.

• Framskrivninger viser at det på verdens basis vil være behov for ca. 220 datasentre innen 2020, 
basert på økende digitalisering som gir et økende behov for lagringskapasitet, produksjon av 
digital informasjon.

Norge har flere etablerte aktører innenfor det såkalte «co-location»-markedet, altså i kategoriene 
2 og 3 hvor flere aktører leier plass i et datasenter . Selskaper som Green Mountain, Digiplex og 
Basefarm er bedrifter som tilbyr slike tjenester. Blandt nye aktører som er i ferd med å skape seg en 
markedsposisjon er Lefdal Mine Datacenter som åpnet sitt datasenter i Sogn og Fjordane i mai 2017, 
og eiendomsselskapet Bulk. I tillegg jobbes det med flere andre datasenterinitiativer rundt omkring i 
landet. Blant annet utvikler Statkraft tomter for store datasentre i Vestfold og Telemark, og Nordavind 
Data Center Sites utvikler tomter i Hedmark. (Kilde: Norge som datasenternasjon).  Videre ble «Oslo 
Data Center Location» på Follum, Ringerike, startet av Ringerike utvikling, Ringerike kommune og Invest 
in Norway i 2016. Microsoft skal åpne to datasenterregioner i Norge som vil være i drift ved utgangen 
av 2019. Regionene skal være lokalisert i eller nær henholdsvis Oslo og Stavanger. Av sikkerhetsmessige 
hensyn er det ikke sagt mer om konkret sted for etablering.
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5. Avgrensninger og presiseringer i mulighetsstudiet
5.1	Geografisk	begrensning:	
Vi gjorde relativt raskt noen funn som bekreftet at det ville være en etablering i nærheten av en av 
Opplands to større byer, Gjøvik og Lillehammer, som ville gi de effektene vi lette etter:

• Det er i etablerte bo- og arbeidsmarkedsregioner potensialet for verdiskaping, arbeidsplasser 
og katalytiske effekter er størst, jf. rapport «Gevinster knyttet til etablering av et hyperscale 
datasenter i Norge», Menon, samt erfaringsgrunnlag fra andre etableringer.

• En eller flere datasenteraktører i disse regionene antas å ville kunne styrke aksen og mulige 
koblingspunkter mellom innovasjonsmiljøene på Gjøvik, CyberForsvaret på Lillehammer og 
høyskolemiljøene i regionen Lillehammer-Gjøvik.

• Invest In Norway’s kravspesifikasjon vil i utgangspunktet utelukke små/avsidesliggende regioner 
med lang avstand til flyplass, god veistandard, tog m.m. («Invest in Norway» er Innovasjon Norges 
satsing for internasjonale etableringer i Norge og som har hyppig kontakt med Datasenteraktører).

Vi har dermed avgrenset mot å se nærmere på mindre regioner fordi vi ønsker å se på forhold ved 
datasenteretableringer som kan bidra til å styrke våre eksisterende byregioner.

5.2	Presiseringer	av	prosjekteffekter
Vi ønsker spesielt å se nærmere på premissene for å kunne lykkes med å oppnå tilsvarende effekter i 
Opplands store byregioner, som Luleå har fått i kjølvannet av at Facebook etablerte seg der i 2011. Se 
mer om Facebook-etableringen i Luleå i punkt 7.
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6.	 Hvem	er	de	store	internasjonale	aktørene	vi	sikter	til?
Et datasenter kan etterspørres i ulike størrelser og av ulike aktører, men Hyperscale-størrelsen med 
lagringsbehov er i den dimensjonen som etterspørres av de største internasjonale aktørene i kategori 1, 
som Facebook, Google, Microsoft, Apple, Amazon. 

7.	 Nærmere	om	Facebook-etableringen	i	Luleå
Det er interessant å se nærmere på Facebook-etableringen i Luleå av flere årsaker. Først og fremst 
fordi den kan gi noen svar på hvorfor Facebook valgte denne lokasjonen, dernest fordi den ansees som 
vellykket ut fra Luleås perspektiv, med høy verdiskaping og utvikling av mange arbeidsplasser. Den 
svenske stat og kommunen bidro med vesentlig tilrettelegging for å oppnå dette. 

Facebook, verdens største sosiale nettverk, bestemte seg for å bygge sitt første datasenter i Europa i 
Sverige i 2011. Valget falt på Luleå. Første utvidelse kom i 2014, og dernest i mai 2018 om å etablere 
en tredje serverhall. Anlegget blir nå en av verdens største, og måler ved ferdigstillelse totalt ca 
100.000 m2. Det er investert ca. 8,7 milliarder i anlegget. Bygget vil skape arbeidsplasser for ca 1.000 
mennesker i oppføringsperioden. Katalytiske arbeidsplasseffekter er imidlertid langt høyere; anslagsvis 
4.000 arbeidsplasser er til nå skapt i kjølvannet av facebook-etableringen fra 2011.

Luleå har utviklet seg til et ledende cluster innen datasenterindustrien med 18 ulike datasentre. 
Ringvirkninger og arbeidsplasser berører langt flere bransjer i Luleå enn IT-bransjen. All utrustning i 
datasenteret drives av 100 % fornybar energi med lokalt generert vannkraft. Datasenteret i Luleå er 
plassert i et bynært område med nærhet til en rekke funksjoner.

For Facebook stod valget mellom Luleå og Østersund. Ansvarlig for Facebooks datasentre (Tom 
Furlong) uttalte at selskapet vurderte rundt 50 kriterier før de bestemte seg for Luleå, og det var ingen 
avgjørende enkeltfaktor. «Vi kom frem til at Luleå hadde den beste helhetsløsningen», sa Furlong. Det 
opplyses om at de viktigste hovedårsakene til at valget falt på Luleå var et klima velegnet for kjøling, 
stabil tilgang til fornybar energi, samt en god tomt og et engasjert lokalt næringsliv.

Statlige insentiver har også spilt en rolle for valget av Luleå. Den svenske regjeringen ga Facebook 103 
millioner svenske kroner i investeringsstøtte, mens Luleå kommune har brukt 40 millioner kroner på 
fjerning og installering av vannledninger på tomten, og 15 millioner til legging av ekstra strømforsyning.
Plasseringen av Facebooks anlegg ligger 4 km nord for Luleås sentrum, noen hundre meter unna Luleås 
Tekniske universitet med 16.000 studenter og 1.500 ansatte. Luleås flyplass ligger syv kilometer fra 
sentrum.

I forbindelse med etableringen ble det bygget to transformatorstasjoner, en fra kommunale Luleå 
Energi og en fra statlige Vattenfall. (Hvis strømmen mot formodning skulle svikte har man fire 
dieseldrevne reservegeneratorer i bakhånd).Datasenteret får en PUE (Power Usage Effectiveness) på 
1,07, altså betydelig bedre enn normalverdien som ligger på 1,25. 

Temperaturen i nærområdet I Luleå er forventet å stige med 1-4 grader i en radius på 100 – 200 meter 
rundt datasenteret fordi man ikke har funnet løsninger for å nyttiggjøre seg overskuddsvarmen som 
dermed «dumpes over tak».
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8.	 Hva	etterspørres	av	internasjonale	datasenteraktører?	
8.1	Kriterier	og	kvalifikasjonskrav
Kraft
Datasentre bruker store mengder kraft, de største minimum over 100 MW (i størrelsesorden 1 TWh 
med full utnyttelse over hele året, som tilsvarer forbruket til et lite aluminiumsverk). Dette gjør kraft 
til en viktig innsatsfaktor for et datasenter. Forutsigbare, lave priser og stabile kraftleveranser er derfor 
blant de fremste kriteriene.

Datafiber
Datasentre er i tillegg avhengige av god fiberkapasitet (mørk fiber, optisk kanal og andre 
overføringstjenester), lav forsinkelse på forbindelsene og tilstrekkelig antall føringsveier i Norge 
og direkte linjer ut av landet til internasjonale noder. Fiberkapasitet er derfor en svært viktig 
innsatsfaktor, og Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet har derfor kartlagt og analysert det norske 
overføringsmarkedet og eksisterende fiberinfrastruktur. Funnene finnes i rapporten Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet, «Kartlegging og vurdering av infrastruktur som kan nyttiggjøres av 
datasentre» (2016).

Redundans
Datasentre etterspør sikkerhet med tanke på dataoverføringer og strømforsyning. Krav til redundans 
innebærer at det minimum må være en uavhengig kraft- og fiberlinje som sikrer sikker og stabil drift i 
tilfelle linjebrudd. 

Formål med datasenteret vs krav til redundans
Datasenteraktørene har noe ulike krav til redundans og robusthet ut fra hva de ønsker å benytte 
datasenteret til. Eksempelvis vil en aktør i kategorien som nevnt i punkt 6 ha behov for lagring av data, 
og stille strenge krav til stabile og uavhengige kraft- og fiberlinjer (redundans) som sikrer kontinuerlig 
drift. 

En aktør som har som formål å utvikle blokkjede-teknologi eller «kryptovaluta» stiller så langt vi har 
fått kjennskap til ikke absolutte krav til redundans for linjer og fiber (kilde; Eidsiva). Dette trolig fordi at 
et eventuelt strøm/fiberbrudd ikke vil oppleves som like «kritisk» som for aktørene nevnt i punkt 6.

For å kunne gi svar på hva som etterspørres av datasenteraktørene har vi benyttet et 
kravspesifikasjonssett utformet av Invest in Norway. Kravspesifikasjonene er listet opp i 112 punkter 
knyttet til tomt, fiber, strøm, tilgjengelighet m.m. Disse har vi sammenlignet med de faktiske 
etableringer av blant annet Facebooks datasentre for å kunne trekke konklusjoner.
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Dersom vi sammenligner kravspesifikasjonene med Facebook-etableringen i Luleå ser vi at følgende 
hovedkriterier må være oppfylt: 

• Tilgjengelig område på minimum 100 mål – helst 300-400 mål
• God tilgang på uavhengig mørk fiber (flere fiberpar)
• Tilgang til høyspenningsnettet med tilstrekkelig kapasitet < 132kV (redundant tilgang N-1, dvs 

flere uavhengige linjer for sikker forsyning)
• Kraftkapasitet på mellom 100 MW og 200 MW
• Nærhet til regionsenter, høyskole, gode veiforbindelser
• Overkommelig avstand til flyplass, tog m.m.
• Det må kunne bygges ca 100.000-120.000 m2 bygg (i flere trinn)
• Tomteområdet må være regulert med nødvendig infrastruktur tilgjengelig – og en profesjonell 

tomteeier/samarbeidspartner. 

Ut fra disse funnene må vi kunne si at det er lite trolig at en stor aktør som nevnt i punkt 6, vil finne det 
attraktivt å etablere seg i en liten region som er avsides beliggende, jf. vår innledning om avgrensing i 
punkt 5.1.

9.	 Hyperscale	Datasenter	-	størrelser	og	eksempler
Verdens datasentre bruker samlet like mye strøm som hele Tyskland til sammen (2017). Det er etablert 
flere datasentre i Norge i ulike størrelser, og flere lokasjoner er under planlegging. 

Noen dimensjoner:
• Facebook i Luleå, dimensjonert for 120 MW kraft og forbruker 1,1 TW (størrelse er 3x30.000 m2). 
• Lefdal Mine senter, Måløy, dimensjonert for 200 MW (størrelse er 120.000 kvm).
• IKT-sektoren står i dag for 10 prosent av verdens strømforbruk.
• Google brukte 2.260 GWh strøm i 2010
• Det planlegges for et av verdens største datasenter i Ballangen. 600.000 m2 i utstrekning (84 

fotballbaner). Datakraft opp mot 1.000 MW. Pr oktober 2018 er det knyttet en del usikkerhet 
rundt hva som faktisk vil bli etablert i Ballangen.

Normalt utbyggingsmønster for Hyperscale Datasenter: 
• Bygges gjerne i flere trinn over en periode, f.eks. i tre trinn over en periode på ti år
• Hver datahall vil være i størrelsesordenen 30 000 m2

• Installert elektrisk effekt på rundt 30 MW for hver hall

Tilgjengelig kraft i nåværende trafo i Hovemoen er til sammenligning altså ca 4 MW og Gjøvikregionen 
ca 10-15 MW. Tiltak må dermed påregnes dersom man ønsker etablering av et datasenter i hyperscale 
størrelse slik som Facebook i Luleå med dimensjon 130 MW.  Dersom vi «oversetter» 4 MW vil dette 
tilsvare et datasenter på ca 2.000 – 3.000 m2.

HOVEDKRITERIER
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10.	 Nærmere	om	potensielle	gevinster	ved	etablering	av 
 hyperscale datasenter

De siste 2-3 årene er det publisert flere studier og rapporter som tar for seg den økonomiske 
betydningen av etableringen av store, dedikerte («hyperscale») datasentre, blant annet for Google og 
Facebook i henholdsvis Belgia og Sverige. 

Benedicte Fasmer Waaler i Invest in Norway, forteller til enerWE 24. oktober 2018, at den største 
motforestillingen mot datasentre er at det er så få arbeidsplasser fordi et datasenter «bare er en 
lagerhall». Hun forteller at i enkelte tilfeller har kritikerne rett, men at bildet er mer nyansert enn som 
så. «Som med så mye annet så kommer det an på hva slags datasentre det er snakk om, og hvor flinke 
kommunen, staten og aktørene rundt er til å utnytte mulighetene», sier hun.

Verdiskapingseffektene vil naturligvis bli påvirket av hvilken kategori datasenteraktøren representerer 
(hyperscale eller co-location).

Oslo Data Center Location på Ringerike tegnet i januar 2018 en avtale med et internasjonalt børsnotert 
selskap. Datasenteret regnes pt. som Norges største og en av de mest attraktive. Avtalen er verd ca 370 
millioner og skal gi rundt 150 årsverk fordelt på tre år. Man regner med at området vil tiltrekke seg flere 
datasenteraktører fremover.

I juni 2018 ble det kjent at Microsoft skal åpne to datasenterregioner i Norge, og disse vil skal være 
i drift ved utgangen av 2019. Equinor skal bruke Microsofts nye datasentre i Norge. Selskapet har 
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inngått en avtale med Microsoft som strekker seg over sju år og har en verdi på flere hundre millioner 
amerikanske dollar, altså flere milliarder norske kroner. Av sikkerhetsmessige årsaker opplyses ikke 
hvor. 

Vi viser til nedenstående beregninger og kilder med tanke på de potensielle gevinster ved etablering av 
en hyperscale datasenteraktør (tilhørende i kategori 1):

10.1	 Ang.	gevinster	fra	Facebook	i	Luleå,	Sverige:	
Konsulentfirmaet Boston Consulting Group (BCG) har estimert at konstruksjonen av Facebooks første 
datasenter i Luleå førte til investeringer på omtrent 3,8 mrd. SEK, hvorav 1,5 mrd. SEK ble investert 
nasjonalt. Ved rapportens utarbeidelse hadde Facebook startet oppbyggingen av datasenter nummer 
to, som direkte ville føre til nasjonale investeringer på 800 mill. SEK. BCG estimerer at drift av begge 
datasentrene årlig vil koste Facebook om lag 316 mill. SEK, hvorav 92 % av driftskostnadene vil bli brukt 
i Luleå-regionen. BCG anslår at byggingen av Facebooks første datasenter totalt brukte 900 årsverk 
gjennom hele byggefasen. I tillegg anslår BCG at den daglige driften av to datasentre vil kreve rundt 120 
årsverk per år.

Luleås kommunalråd, Niklas Nordstrøm, oppga 7. mai 2018 til pressen at deres studier viser at 4.000 
nye arbeidsplasser har kommet til siden Facebook-etableringen, og at ca. 1.000 mennesker vil arbeide 
med oppføringen av den tredje serverhallen.

10.2	 Ang.	gevinster	ved	hypotetisk	etablering	av	 
 hyperscale datasenter i Norge

Vi viser til Menon Economics rapport; «Gevinster knyttet til en hypotetisk etablering av et utenlandsk 
hyperscale datasenter i Norge». Fra rapportens side 3 og 4 siteres det;

«Menon har estimert de direkte, indirekte og induserte verdiskapings- og sysselsettingseffektene 
av en datasenteretablering. Vi har estimert at et datasenter vil bidra til sysselsetting av over 6.800 
årsverk over analyseperioden på 12 år, og over 450 årsverk i året når datasenteret er i full drift. I 
tillegg vil verdiskaping på over 5,2 milliarder kroner kunne knyttes til datasenteretableringen over 
analyseperioden, med omtrent 320 millioner kroner i årlige effekter etter dette. Disse effektene er 
ikke inkludert mer dynamiske effekter, som gjør at de reelle effektene av datasenteret sannsynligvis er 
større. 

I de lokale analysene vurderer vi blant annet størrelsen på det lokale næringslivet og 
tilflytningsattraktiviteten når vi analyserer de lokale ringvirkningseffektene. For en liten region har vi 
estimert sysselsettingseffekter på nærmere 1.600 årsverk og netto verdiskapingseffekter på nærmere 
300 millioner kroner over en 12 års periode. I en mellomstor region vil en datasenteretablering generere 
over 2.000 lokale årsverk og omtrent 450 millioner kroner i verdiskaping over samme periode, mens 
tilsvarende tall for en stor region er omtrent 2.400 årsverk og nærmere 600 millioner kroner. Vi ser at 
de lokale effektene er større desto større bo- og arbeidsmarkedsregionen er.

I tillegg kan det forventes katalytiske effekter som følge av en datasenteretablering. De katalytiske 
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virkningene er økonomiske effekter som oppstår fordi bedrifter, kunnskapsmiljø eller organisasjoner – 
lokalt eller nasjonalt – blir mer effektive eller innovative gjennom samhandling med datasenteret. En 
del av de katalytiske effektene kan være virkninger fra at det etableres tilgrensende næringsaktivitet, 
enten av effektivitets- eller kunnskapsårsaker. Erfaringsmessig fra tilsvarende etableringer i andre land 
kan et hyperscale datasenter medføre potensielt store katalytiske effekter, både lokalt og nasjonalt. 
Disse effektene har ofte oppstått som en ketchupeffekt ved at flere underleverandører og tilgrensende 
næringer, men også hotell- og restauranter, kunnskapsmiljø og lignende etablerer seg i nærheten 
av datasenteret. I tillegg kan den digitale infrastrukturen bidra til å drive digitaliseringen videre og 
igjen bidra til at det vil være etableringer av andre virksomheter. I andre land har også etableringen 
av et dedikert datasenter for et stort og globalt varemerke ført til at andre datasenteraktører og 
internasjonale investorer har ønsket å etablere seg i landet.».

Rapporten er utgitt i mai 2017, og de oppgitte effektene bør sammenlignes med erfaringene fra Luleå.
Ovennevnte rapporter legges for øvrig til grunn i strategien «Norge som Datasenternasjon» (februar 
2018).

10.3	 Ang.	Googles	verdiskaping	i	Europa
Rapporten «European Data Centres, How Google’s digital infrastructure investment is supporting 
sustainable growth in Europe», er utført av Copenhagen Economics, februar 2018. 

Det siteres fra denne:
«Google data centres deliver large benefits to local communities across the EU Data centres generally- 
and Google’s data centres in particular- supports local communities through multiple channels. 
First, data centres create jobs in remote areas that include IT technicians, electrical and mechanical 
engineers, catering, facilities and security staff. 

Second, the signalling of a large and well known company (such as Google) investing in a region can 
influence others to invest there too, by confirming the presence of skills, suppliers and resources that 
other investors are also looking for. Google’s presence is used actively by regional development entities 
to promote further investments in the regions. 

Third, research has found that large multinational companies’ hold technical, operational and 
managerial knowledge that can improve the productivity of local suppliers through knowledge spill-
overs and market-size effects. Google’s data centres demonstrate this research finding; their presence, 
training and their business increases the local suppliers’ productivity and competitiveness. 

Last, Google supports the local data centre community, for instance, through grants. Almost EUR 3 
million in grants have been donated across Europe over the past few years. Google also supports 
communities via teaching collaborations in local colleges, which builds the local skills base».

Rapporten bekrefter hvordan Googles tilstedeværelse i en region påvirker denne positivt, og 
understøtter funnene fra Facebooketableringen i Luleå.
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11.	 Facebook	og	Googles	datasentre	 
	 –	geografisk	beliggenhet	

Å se nærmere på noen av Facebooks og Googles valg av beliggenhet vil kunne gi holdepunkter for 
å si noe om de stedene denne type aktører vil velge seg fremfor andre. Disse funnene bør kunne 
benyttes analogt så langt det passer mot tilsvarende aktører, og motsatt, kunne gi grunnlag for å si 
noe om hva som ikke er viktig for datasenteraktører som har andre formål enn Facebook, Google 
mfl. Dette vil kunne gi et mer realistisk bilde av hva man kan forvente av effekter i kjølvannet av en 
datasenteretablering basert på regionen/byen/tettstedets størrelse, størrelse på datasenteret, type 
aktør (merkevarebevissthet) og formål med datasenteret.

11.1	 Facebook	Luleå,	Sverige
Datasenteret ligger 4 km utenfor sentrum av Luleå i 200 meters luftlinje til Universitet og byfunksjoner. 
Byen Luleå har ca. 46.000 innbyggere, mens kommunen som helhet i overkant av 75.000 innbyggere. 
Næringslivet er mangfoldig og variert. Luleå har et pulserende og aktivt uteliv og turismen er en stor 
vekstnæring. Samferdselsforholdene er gode, her er en flyplass med internasjonale mål beliggende på 
Kallax ved sørbredden av Luleälven, og en jernbanestasjon gir forbindelse til blant annet Stockholm og 
Narvik.

11.2	 Facebook	Odense,	Danmark
Høsten 2016 ble det kjent at Facebook skulle etablere seg i Odense. Planen er at datasenteret skal 
settes i drift fra år 2020. I byggefasen vil datasenteret gi arbeid til over tusen nye ansatte. Det er ventet 
at datasenteret vil få samme antall arbeidsplasser i Datasenteret som Luleå, når det er i full drift. 
Odense ble hard rammet under finanskrisen da svært mange industrijobber forsvant. Derfor er det 
håp om at datasenteret vil trekke flere nye jobber til området. Det totale arealet ble kjøpt av firmaet 
Cassin Networks Aps, som betaler Odense kommune 82 millioner norske kroner. Facebook er oppgitt 
å stå bak Cassin Networks ifølge E24, (19.01.17). Med Odense har Facebook 8 datasentre; 5 i USA, 1 i 
Irland, 1 i Sverige og 1 i Danmark. Facebook Odense ligger i «Robotic Valley – et robotmiljø med over 
60 virksomheter, ca. 5-6 km utenfor sentrum av Odense.

DR, skriver 26. mai 2015:
”Du kender måske Silicon Valley i USA, der huser en masse højteknologiske virksomheder. Nu er Robotic 
Valley også på vej - på Fyn. Flere af Odenses robot-firmaer stormer frem. Senest er virksomheden 
Universal Robots, med blot 10 år på bagen, blevet solgt for 1,9 milliarder kroner”.
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11.3	 Google	Hamina,	Finland
Google kunngjorde (19. juni 2018) at den første, nordiske Google Cloud Platform-regionen (GCP) nå er 
åpnet. Den er lokalisert i selskapets datasenter i Hamina, Finland. Google kjøpte anlegget til en nedlagt 
papirfabrikk i den lille, finske byen i 2009.

Det er flere årsaker til at Google valgte å etablere et datasenter i Hamina. Billig strøm og kjølig klima 
er blant disse, men ved papirfabrikken var det også et ferdig opplegg med inntak av sjøvann til en 
varmeveksler. Hamina har ca. 20.000 innbyggere, ligger 1t 40 min unna Helsinki og 1t og 25 min unna 
flyplassen.

11.4	 Google	St.	Ghislain,	Belgia	
Om plasseringen skriver Google selv; 
• The choice of St. Ghislain, Belgium for a data center (which opened in 2010) was based on the 

combination of energy infrastructure, developable land, a strong local support for high tech 
jobs and the presence of a technology cluster of businesses that actively supports technology 
education in the nearby schools and universities.

• The Digital Innovation Valley project has created a cluster of high-tech businesses and put 
technology at the heart of the education system.

11.5	 Microsoft,	Stavanger	og	Oslo
Microsoft skal åpne to datasenterregioner i Norge. Disse vil skal være i drift ved utgangen av 2019. 
Fra datasentrene skal Microsoft tilby nettskytjenester. Equinor skal bruke Microsofts nye datasentre i 
Norge. Selskapet har inngått en avtale med Microsoft som strekker seg over sju år og har en verdi på 
flere hundre millioner amerikanske dollar, altså flere milliarder norske kroner.  I Juni 2018 ble det kjent 
at datasentre skal etableres i Stavanger og Oslo. Av sikkerhetsmessige årsaker opplyses ikke hvor. 
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LOKASJONER I OPPLAND
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12.	 Valg	Gjøvik	og	Lillehammer	som	de	beste	lokasjoner
Undersøkelser om hvor Facebook og Google velger lokasjon viser at avsides lokasjoner ikke er attraktive 
for dem.

For å kunne oppnå effekter slik som i Luleå, bør et hyperscale datasenter etableres i en bynær region. 
Et etablert bo- og arbeidsmarked gir tilgang til kompetent arbeidskraft til datasentret, og gir mulighet 
for å utnytte mulighetene som kommer i kjølvannet av en etablering best mulig.

Det finnes så langt vi vet ikke holdepunkter for å anta at effekter som i Luleå med 4.000 nye 
arbeidsplasser, klyngestatus for datasenteretablering med videre, er mulig å oppnå på en lokasjon uten 
nærhet til by, universitet og et vel etablert bo- og arbeidsmarked. 

Rapporten fra Menon Economics gir også et bilde av hva som er potensialet og hvordan effektene antas 
å bli med lokalisering i en liten, mellomstor eller stor region. Både valg av datasenteraktør/type og 
regionens størrelse vil påvirke omfanget av nye arbeidsplasser og katalytiske effekter.

Både Gjøvik og Lillehammer er mindre regioner enn Luleå. Luleå kommune har ca. 76.000 innbyggere, 
Gjøvik ca. 30.000 og Lillehammer ca. 28.000. Vi har to attraktive regioner med utmerkede kvaliteter 
for bo- og arbeidsmarkedet. I tillegg er et interessant reiseliv fremhevet som attraktivt for Facebook-
etableringen i Luleå. Dette er en viktig faktor også for våre regioner, særlig Lillehammer.

Sammenligner vi Gjøvik og Lillehammer med Luleå finner vi at avstand til flyplass i Luleå er betydelig 
kortere enn fra både Gjøvik og Lillehammer til Gardermoen. Sammenligner vi med Google’s etablering 
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i Hamina, Finland er avstanden til flyplass omtrent det samme som fra Gjøvik/Lillehammer til 
Gardermoen. Avstanden til flyplass er derfor ikke avgjørende for Google’s valg av Hamina, og gir oss 
holdepunkter for at Gjøvik og Lillehammers avstand til flyplass er overkommelig.

Facebook og Google velger som vi har sett gjerne områder som ligger i eller ved 
utdanningsinstitusjoner og teknologiske miljøer. Gjøvik og Lillehammer-regionen har en meget 
interessant akse for IKT, cyber- og informasjonssikkerhet og utdannelsesinstitusjoner. Se mer om 
dette nedenfor.  IKT-miljøet og satsingen i regionen kan derfor være utslagsgivende for om en 
datasenteraktør finner regionen interessant som etableringssted eller ikke. Vi må her bemerke 
at de som arbeider innen datasenterindustrien ikke utelukkende er typiske «datafolk».  I og med 
at datasenter også er prosessindustri viser erfaringer fra Luleå at fagarbeidere som rørlegger, 
ventilasjonsarbeidere, mekanikere etc. er interessante for datasenteret. Kombinasjonen av regionens 
IKT- sikkerhet- og cybermiljø, utdannelsesinstitusjoner og tilgang også på annen type arbeidskraft, kan 
være et sterkt kort for Lillehammer og Gjøvik.

Sammenligner vi vår region med Oslo Datasenter Location på Hønefoss, er Lillehammer og Gjøvik 
større byer enn Hønefoss (19000 innbyggere). Hønefoss ligger ca 1 times kjøring fra Gardermoen, altså 
noe kortere enn fra våre regioner.

Lykkes vi med etablering fra en datasenteraktør viser erfaring fra blant annet Luleå, at sannsynligheten 
for ytterligere etableringer øker. Av denne grunn kan det være strategisk fornuftig å legge til rette 
for lokasjoner i Gjøvik og på Lillehammer. En overordnet målsetting bør være at de internasjonale 
datasenteraktørene skal få øynene opp for våre lokasjoner fremfor konkurrentens i våre naboland 
Sverige, Danmark eller Finland.
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12.1 Tidligfase veiledning fra Statnett;  
	 Mulighetene	for	datasentre	nær	Vardal	og	Fåberg

Vi har innhentet foreløpig veiledning fra Statnett i forbindelse med mulig datasenteretablering i Gjøvik, 
nær Vardal trafostasjon, og ved Lillehammer nær Fåberg trafostasjon:

”Overordnet ligger de to aktuelle stasjonene i et område som er preget av kraftunderskudd om vinteren, 
og kraftoverskudd om sommeren. Det er planlagt ny kraftproduksjon i området. Ledig kapasitet til nytt 
forbruk, som for eksempel datasentre, vil kunne påvirkes av både hvor mye ny kraftproduksjon som 
kommer, og hvordan annet forbruk i området utvikler seg. 

Vardal stasjon: 
Stasjonen er gammel, og må sannsynligvis snart erstattes eller gjennomgå en omfattende 
oppgradering. Den er koblet til en ledning som også nærmer seg slutten av levetiden. 

Kort sikt: På kort sikt er ikke Vardal en gunstig plassering for et datasenter. Vi utelukker ikke at det kan 
være kapasitet til noe økt forbruk, men det vil uansett ikke være plass til 100 MW eller 200 MW uten å 
gjøre tiltak i transmisjonsnettet.

Lengre sikt: Statnett må vurdere alternative tiltak for å kunne fase ut disse anleggene. Analysen er 
foreløpig planlagt i løpet av 2019. I dette arbeidet må Statnett, i tett samarbeid med Eidsiva Nett, 
kartlegge utviklingstrekk i området, blant annet forbruksutvikling. Hvis det foreligger konkrete planer 
om et datasenter i området, kan dette meldes inn i dette arbeidet. 

Fåberg stasjon: 
Fåberg kan være en ganske gunstig plassering for et datasenter. Det kan være ledig kapasitet i dagens 
nett (vi kan ikke gi noe anslag i MW). Det vil imidlertid ikke være plass til 200 MW (og sannsynligvis 
heller ikke 100 MW) uten nett-tiltak.
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12.2	 Potensiell	etablering	i	Lillehammerregionen	-	Hovemoen
Foruten tilgang på fiber og kraft, er det avstand til bysenter, flyplass og tog som vil være avgjørende for 
hvor langt nord og øst for Lillehammer en potensiell lokasjon kan etableres. Hovemoen-området har 
nærhet til bysenter og tog, og er innenfor overkommelig avstand til Gardermoen. Sammenlignet med 
avstand til flyplass i Luleå vil imidlertid både Gjøvik og Lillehammer være langt unna. Sammenligner vi 
med Googles etablering i Hamina, Finland har vi omtrent samme avstand. Situasjonen på Lillehammer 
pr. oktober 2018 er at det er lite tilgjengelig næringsareal, og det vil kreves tilgang på større 
næringsareal dersom man ønsker å legge til rette for et hyperscale datasenter. 

Vi betrakter Hovemoen som en potensiell mulighet med følgende kvaliteter:
• Mulig stort nok tilgjengelig areal dersom man ønsker å legge til rette for det (min 100 m2 – helst 

400 m2).
• Ny E6 er vedtatt og under bygging og vil redusere reisetid og gi økt tilgjengelighet
• Rapport fra Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (2016) bekrefter at det er relativt grei tilgang på 

mørk fiber (fiber som ikke er i bruk) i vår region. 
• Overordnet tilbakemeldinger fra Eidsiva bekrefter mulighet for 3 redundante fiberveier til ønsket 

lokasjon/noder. 
• Nærhet til trafo og transmisjonsnettet (eies av Statnett). Nåværende trafo har etter opplysning fra 

Eidsiva ca. 4 MW tilgjengelig. Tiltak må derfor påregnes og gir følgende tidshorisont:
• Tidshorisont 2-3 år dersom tiltak i trafo. Tidshorisont 6-7 år dersom det må gjøres grep med 

transmisjonsnettet (Statnett).
• Det er under planlegging/utredning å flytte/bygge ut trafo ved Hovemoen i forbindelse med E6-

utbyggingen. 
• Nkom-rapporten fra 2016 bekrefter tilgangen på mørk fiber for overføring av data som 

tilfredsstillende i vår region. Det finnes flere store aktører for fiber i begge regionene. 

12.3	 Potensiell	etablering	i	Gjøvikregionen
Gjøvikregionen Utvikling bekrefter at det finnes tilgjengelig næringsareal i regionen. Potensiell lokasjon 
bør ikke være i for stor avstand fra bysenter, universitet eller innovasjonsmiljø (Raufoss/Mustad/
Hunndalen/NTNU mfl.). Etableringer i nærheten til teknologi- og innovasjonsmiljøer oppleves attraktivt 
av aktører som Facebook og Google. Områder som Gran, beliggende 50 minutter fra Gjøvik, vil kunne 
ha en attraktiv nærhet til flyplass. Dog er det lite trolig at en plassering på Gran er «nær nok» til 
Gjøvik-regionen med tanke på bo- og arbeidsmarked, teknologi- og innovasjonsmiljø. Vi må her også 
vise til våre avgrensinger i punkt 5. Det bør også her nevnes at «Oslo Datasenter Location» som ble 
etablert i 2016 nå har lykkes med å få en stor datasenteraktør til Follum, på Ringerike. (Hvilken aktør 
som har etablert seg der er foreløpig ukjent).  Gran ligger 40 minutter unna Hønefoss og 50 minutter 
unna Gjøvik. Hvilken region som vil få mest effekt av et eventuelt datasenter på Gran, vil trolig være 
Hønefoss – eller Oslo Datasenter Location, og ikke Gjøvik som er ett av to utgangspunkt for denne 
rapporten.

• Foreløpige svar fra Eidsiva viser at krafttilgang/kapasitet i Gjøvikområdet er ca. 10-15 MW
• Det er på planleggingsstadiet å rive den ene av to linjer i Vardal/Skjerven-området.
• Eidsiva bekrefter for Bjugstad/Djupdalen-området tilgjengelig fiber pr idag og ytterligere 

mulighet for 3 separate føringsveier. For Skjerven-området finnes en fiberføring per i dag de to 
andre føringsfeiene må bygges lokalt. Lokasjonene i Hunndalen/Gjøvik kan bygges innenfor en 
tidsperiode på 12 mnd.
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12.4	 Eksisterende	IKT-miljø	i	Lillehammer	og	Gjøvik-regionen.	
Cyberforsvaret og NTNU Gjøvik
Det eksisterer et godt samarbeid mellom Lillehammer og Gjøvik om IKT, og Oppland har aktører innen 
cyber- og informasjonssikkerhet i nasjonalt og internasjonalt toppsjikt.  Med Cyberforsvaret beliggende 
på Jørstadmoen, Lillehammer, og nasjonale forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Gjøvik og 
Lillehammer, finnes en sterk akse for IKT, cyber- og informasjonssikkerhet. Cyberforsvaret er en militær 
organisasjon som drifter, sikrer og forsvarer Forsvarets datasystemer, nettverk, og høyteknologiske 
plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.

Oppland fylkeskommune har i samarbeid med andre aktører bidratt til å sette cyber- og 
informasjonssonssikkerhet på dagsorden. Fylkeskommunen satte i 2017 av 25 millioner kroner til dette 
formålet. Prosjektet, med navn Cyber Land, skal legge grunnlag for etablering av Norges næringsklynge 
på cyber- og informasjonssikkerhet og utvikling av en Cyber Range. Prosjektet skal blant annet bidra til 
å ta en nasjonal posisjon innen cyber- og informasjonssikkerhet.

IKT-miljøet i Lillehammer-regionen preges i dag av to forhold:
• Cyberforsvaret på Jørstadmoen
• Små og mellomstore vekstbedrifter med relativt kort historie

Cyberforsvaret er en spydspiss i IKT-miljøet på Lillehammer. I tillegg ligger Cyberingeniørskolen på 
Jørstadmoen. Inkludert Cyberforsvaret, ansatte på IKT-avdelinger i offentlige arbeidsgivere og private 
IKT-bedrifter er det estimert et sted mellom 700 og 800 arbeidsplasser innen IKT i Lillehammer-
regionen. Dette gjør IKT til en svært viktig bransje for regionen, samtidig som vekstpotensialet er stort.
Aktørene i miljøet samarbeider allerede godt, og deres posisjon er gjensidig avhengig av andre aktører. 
Eksempelvis er det et tett samarbeid mellom CCIS (Center for Cyber and Information Security, NTNU 
Gjøvik) og Cyberforsvaret. Samarbeidet mellom Lillehammer- og Gjøvikregionen har per oktober 2018 
et formalisert samarbeid gjennom prosjektet Cyber Land.
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Et hovedmål for Lillehammer-regionen er at fra dagens nivå på 850 skal det være minst 2.000 
arbeidsplasser innen IKT i Lillehammer-regionen i 2024. I Langtidsplanen for Forsvaret ønsker 
Regjeringen å samle større del av Cyberforsvarets virksomhet på Jørstadmoen. Dette vil medføre en 
flytting av tjenestested for personell fra blant annet Kolsås utenfor Oslo til Lillehammer.

I våre undersøkelser har vi arbeidet ut fra en tese om at en internasjonal datasenteraktør i hyperscale-
klassen vil oppleve det som attraktivt å etablere seg i regional nærhet til aksen fra NTNU-miljøet på 
Gjøvik og til Cyberforsvaret i Lillehammer-regionen. Undersøkelser vi har gjort, ref ovenfor, viser at 
mange internasjonale datasenteraktører søker plassering/lokasjon som ligger i, eller i nærheten av 
teknologiske miljøer og/eller høyskoler. 

NTNU har hovedansvar for høyere teknologiutdanning i Norge med 75 prosent andel masterkandidater 
nasjonalt. NTNU Gjøvik har ca 4.000 studenter. I oktober 2018 fikk NTNU 44 millioner til forskning for å 
redusere digital sårbarhet.

Cyberforsvaret kan bekrefte at de ser positivt på enhver informasjonsteknologisk aktør som 
vil søke etablering i vår region. Kompetanseutvikling gjennom deltagelse i klyngen cyber- og 
informasjonssikkerhet er allerede på plass, hvor også en datasenteraktør vil være velkommen. For en 
datasenteraktør vil følgelig et interessant og faglig utviklende arbeidsmiljø allerede være etablert i 
nærheten til lokasjonen.

Cyberforsvarets tilstedeværelse i regionen, sammen med et antall andre teknologiaktører og 
utdanningsinstitusjoner, gjør at rammefaktorer for en datasenteraktør, særskilt innenfor strømforsyning 
og fibernett, er godt ivaretatt i regionen og er også områder hvor regionen har en høyere grad av 
redundans og robusthet enn i andre deler av Norge.

Vi kan etter ovennevnte konkludere med at aksen NTNU Gjøvik til Cyberforsvaret Lillehammer som en 
betydelig IKT-akse som kan være interessant for en internasjonal datasenteraktør, gjennom et etablert 
fagmiljø og flere miljøer som har nytte av stabile linjer og sikkerhet rundt strømforsyning og tilgjengelig 
datafiber. 
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12.5	 Muligheter	for	ny	fiberføring/fiberinfrastruktur
Samferdselsdepartementet har fastsatt nye regler for ledninger i offentlig veggrunn. De nye reglene 
vil bidra til mer forutsigbare rammebetingelser for alle ledningsaktører, slik at det kan bygges ut 
høyhastighetsbredbånd til flere. 

Som nevnt i punkt ovenfor er ny E6 mellom Kolomoen og Moelv planlagt ferdigstilt i 2021, og E6 til 
Lillehammer til 2025. Dersom det vil være behov for flere/ytterligere føringsveier for å tilfredsstille krav 
til fremtidig redundans/robusthet, har vi fått bekreftet fra Nye Veier AS at det finnes ledige trekkrør på 
strekningen Dal - Kolomoen, og at det iht. ny Vegforskrift av juni 2018 blir lagt ekstra ledige trekkrør fra 
Kolomoen - Moelv, og videre til Lillehammer. Dette betyr at det innen utbyggingsdato for et potensielt 
kommende datasenter, vil finnes sammenhengende 15 mil med ledige trekkrør fra Lillehammer- 
Gardermoen (Dal). 

Regjeringen har fått gjennomslag for to nye satsinger for økt sikkerhet og robusthet, som begge vil 
bidra til at datasenternæringens behov for konnektivitet blir bedre ivaretatt. Mange norske ekom-
nett er avhengige av hverandre og av sentrale funksjoner i Telenors kjernenett for å kunne levere 
tjenester. Det er derfor bevilget 40 mill. kr i 2018 til en pilot for alternativt kjernenett, og bevilgningen 
er foreslått videreført i 2019. Målet med piloten er å etablere et fungerende marked for alternativt 
kjernenett som samfunnskritiske virksomheter og andre benytter (sivilt og militært). Dette er omtalt i 
datasenterstrategien, Norge som datasenternasjon s. 7.
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12.6	 Andre	fortrinn	ved	Gjøvik	og	Lillehammer-regionen
Lillehammer og Gjøvik i stor grad ett bo- og arbeidsmarked. En potensiell etablering i Lillehammer-
regionen og relativt bynært i Gjøvik, og ikke for langt sør for Gjøvik, vil sterkere kunne påvirke et 
samlet bo- og arbeidsmarked positivt for Mjøsbyene Gjøvik og Lillehammer. Når Hedmark og Oppland 
slås sammen antas at en plassering rett sør- eller nord for Gjøvik vil bidra til å styrke alle Mjøsbyene 
inkludert Hamar. 

Eidsiva-prosjektet «Nordavind» har rigget flere datasenterlokasjoner, hvorav en stor datasentertomt er 
beliggende i Hamar-området (Løten). Tre mulige datasenterlokasjoner, nær hver av Mjøsbyene kunne 
bli betydelige kraftsentra og en viktig drivkraft fremover for Innlandsregionen. 

Gjøvik fikk tidlig industriutvikling og har tatt en tydelig posisjon som kompetansemiljø i nasjonalt og 
internasjonalt.  På Lillehammer finnes foruten Cyberforsvaret, unike bo- og reiselivskvaliteter. Det er 
interessant å se at også reiseliv og turisme er en stor vekstnæring i Luleå. Begge regioner er kjent for å 
jobbe for fremtidens bærekraftige løsninger. 

Et datasenter basert på fornybar energi, hvor energien utnyttes så sirkulært som mulig, vil ligge tett 
opp til det «image» som regionene allerede bekler. To mulige lokasjoner med nærhet til hverandre, 
men som ikke ligger side om side, er også en etterspurt vare av de internasjonale aktører. Lillehammer-
regionen har allerede oppnådd kvalitetsmerket «Bærekraftig Reisemål». Den kraftintensive industrien 
som et datasenter representerer, samt fornuftig bruk av spillvarmen, vil være i tråd med en helhetlig og 
bærekraftig satsing for regionen. 

Det kan også stilles spørsmål ved om det fortsatt kan knyttes visse forventninger til byene som 
vertskapsbyer gjennom tidligere status som to av vertsbyene fra OL 1994. Samarbeidet i forbindelse 
med OL kan tenkes til en viss grad fortsatt å gi en oppfatning om at vertskommunene er proaktive, 
fremoverlente og samarbeidende (om «best winter games ever»). 
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13. Overskuddsvarme fra datasentre
Som nevnt kreves det enorme mengder energi inn i et hyperscale datasenter. Normalverdien for 
energieffektiviteten (PUE) for nye europeiske datasentre ligger på 1,25, og Facebooks datasenter i Luleå 
har PUE 1,07. Eldre datasentre i varmere klima har gjerne PUE på 3,0.  Fossekalls undersøkelser viser at 
dersom man nyttiggjør seg overskuddsvarmen som et datasenter genererer kan man få en PUE på >1 
(under 1). Lav PUE er en sterk konkurransefaktor blant de internasjonale store aktørene.

Minimum 90 % av energien inn i et datasenter blir til varme, såkalt overskuddsvarme eller spillvarme. 
For å kunne gjøre et hyperscale datasenter så «grønt» som mulig, vil det være avgjørende at 
spillvarmen kan nyttes til noe. Ressurser er blitt en knapphetsfaktor mange steder i verden, og sløsing 
vil stå i en stadig mer grell kontrast til vel forvaltede ressurser. Verden behøver alle løsninger som kan 
produsere verdier med minst mulig innsats av ressurser. 

Å utnytte spillvarmen som ressurs er også i god harmoni med Stortingets vedtak om 10 TWh redusert 
energibruk i eksisterende bygg. I vedtak 714 (30.05.2017) ber Stortinget regjeringen i forslag til 
statsbudsjett for 2018 legge fram en plan for hvordan man kan realisere 10 TWh energisparing i bygg 
innen 2030. Planen skal inneholde en konkret nedtrappingsplan i bygg og en virkemiddelpakke med 
eksisterende og nye virkemidler for å realisere målet. 

I listen fra Invest in Norway – Innovasjon Norge, punkt 105, knyttes spillvarmen fra datasenter inn i 
kravspesifikasjonen:

105: «kan eventuelle spillvarme fra industrivirksomhet brukes i nærområdet»

For mange kommuner kan det være aktuelt å føre overskuddsvarmen inn på fjernvarmenettet. 
Overskuddsvarmen fra et datasenter holder imidlertid lav temperatur og kan ikke nyttes direkte inn på 
fjernvarmenettet. Det må derfor tilføres ytterligere energi for å øke temperaturen slik at den kan brukes 
på fjernvarmenettet, f.eks. ved hjelp av en varmepumpe. For at dette skal være økonomisk bærekraftig 
forutsettes det at det kan finnes behov for fjernvarmen slik at denne kan omsettes videre. 

Digiplex Datasenter utenfor Oslo, gjentar opplegget de utviklet ved sitt datasenter i Stockholm, og 
skal nå levere overskuddsvarme fra datasenteret på Ulven i Oslo til byens fjernvarmenettverk. Avtalen 
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mellom Digiplex og Fortum Oslo Varme skal bidra med ny varmeproduksjon til fjernvarmeanlegget 
tilsvarende energibehovet til fem tusen leiligheter. Fjernvarmen i Oslo dekker i dag ca. 20 % av 
byens varmebehov, og med den høye byggeaktiviteten Oslo har nå, kommer gjenvinnbar vannbåren 
oppvarming til å bli en viktig ressurs for fremtiden. Fortum skal også levere kjøling til Digiplex, og skal 
etablere en energisentral med tilhørende pumper og rørføringer på tomten til Digiplex, slik at de både 
kan kjøle ned og høste overskuddsvarmen fra datasenteret. Gisle M. Eckhoff, adm.dir i Digiplex forteller 
at dette er viktig for Digiplex å bidra til å skape en mer bærekraftig datasenterindustri som kan bidra 
ytterligere til fremtidens byer og samfunn.

I Sverige kobler Digiplex spillvarmen fra sitt datasenter i Stockholm sammen med fjernvarmeanlegget 
for ti tusen leiligheter. I Stockholm er nitti prosent av alle bygninger i er koblet til fjernvarmenettet. 
Dermed er den svenske hovedstaden en av få byer i verden der varmegjenbruk fra datasentre i stor 
skala er mulig.

Våre undersøkelser viser at både Facebook i Luleå og Apple i Danmark ikke utnytter overskuddsvarmen. 
Niall McEntegart, Facebooks sjef for datasentre i Europa, har uttalt til Aftenposten i 2013 at den 
varmen som ikke brukes til oppvarming av egne lokaler, slippes ut. I samme intervju hevder han at 
dette ikke utgjør et vesentlig varmeutslipp.  Etter våre beregninger av eksempelet fra Digiplex over, 
medfører ikke dette riktighet. 

I SVT’s nyheter, 15. februar 2012, opplyses at Facebooks tre serverhaller i Luleå slipper ut varme som 
tilsvarer strømforbruket til 40.000 villaer. Utslippet vil medføre at temperaturen øker med 1-4 grader i 
en radius på 100-200 meter rundt hallene. NCC (som står for byggingen) opplyser til det svenske bladet 
«Byggindustrien» at med den tekniske løsningen som Facebook har valgt går det ikke å gjenvinne 
varmeenergien. 

I august 2018 skriver TU.no at danske «Ingeniøren» ble invitert til å se Apples nye datasenter ved 
Viborg. Et av de store emnene var overskuddsvarme. Apple forventer at bygget skal stå ferdig i 
2018. Apple vil ikke opplyse hvor mye overskuddsvarme de forventer å slippe ut, eller hvordan de 
vil gjenbruke den, men henviser til konkrete planer og forhandlinger, uten å ville gå nærmere inn på 
detaljene.



38

Også i Norge har vi eksempler på at spillvarmen ikke benyttes. I Alvdal er det sommeren 2018 bygget 
opp et datasenter uten løsning for spillvarmen foreløpig. Fjernvarmenett er i dette området ikke en 
mulighet. I første utbyggingsfase er datasenteret dimensjonert for ca. 4,8 MW. Ved full utbygging ca 10 
MW. Vi har nedenfor i punktet om økonomi laget en beregning på hva denne verdien representerer.

Det finnes etter dette følgelig tre hovedutfordringer med overskuddsvarme fra datasenter; 

1) den enorme mengden den representerer
2) at den holder lav temperatur
3) hvem kan ha bruk for den hvis den ikke føres til fjernvarmenettet. 

Dette vil være bestemmende på hva overskuddsvarmen kan brukes til og hvilke prosesser man skal 
knytte den til. Følgene av dette er at vertskommuner som vurderer etablering av datasenter må ta 
stilling til flere viktige faktorer i sin vurdering utover selve datasenteretableringen.

Punkt 105 vil ha en ha en økonomisk- og en omdømmemessig side. Vi vet med sikkerhet at Norge er 
et attraktivt etableringssted grunnet tilgang på ren kraft/fornybar kraft og kaldt klima. Dette er en 
etterspurt vare, og vi konkurrerer med våre naboland som har samme «ingredienser». 

I kjølvannet av Regjeringens datasenterstrategi er det pt. mange kommuner som gjør undersøkelser 
hos Statnett om kraftkapasitet med tanke på tilrettelegging for datasenter. Alle kommuner som ikke kan 
føre varme tilbake til fjernvarmenettet, enten fordi det ikke finnes eller fordi det ikke er et behov, vil ha 
behov for alternative løsninger for overskuddsvarmen.

Vi vurderer det slik at de lokasjoner som bidrar til å identifisere og legge til rette for prosesser som 
kan nyttiggjøres seg spillvarmen, vil bli mer attraktive enn andre som ikke hensyntar dette. Vi mener 
derfor at punkt 105 vil kunne få særlig betydning for lokasjonens attraksjonskraft. Bevissthet rundt 
karbonavtrykk, klima og miljø fikk ytterligere oppmerksomhet gjennom FNs siste klimarapport i 
oktober. 

Som en del av potensialstudiet har vi derfor identifisert noen mulige prosjekter som vil kunne 
nyttiggjøre seg denne lavtempererte overskuddsvarmen direkte fra datasenteret, enten alene eller i 
tillegg til levering til fjernvarmenettet – se mer om dette under.
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13.1	 Kan	overskuddsvarmen	fra	et	potensielt	hyperscale	datasenter	på 
	 Lillehammer	eller	Gjøvik	nyttes	inn	på	fjernvarmenettet?	

Dersom vi tenker å føre overskuddsvarmen fra et hyperscale datasenter tilbake til fjernvarmenettet 
på Lillehammer, står vi ovenfor følgende problemstillinger:

• Varmen fra et hyperscale datasenter tilsvarer størrelsen 15 x fjernvarmenettet på Lillehammer og 
det samme gjelder for Gjøvik

• Varmen fra et datasenter har for lav temperatur til at den kan benyttes direkte som varmekilde 
inn i fjernvarmenettet. Overskuddsvarmen må derfor økes ved å tilføre mer energi for å kunne 
benyttes i fjernvarmenettet.

• Byregionene har ikke behov for varme som tilsvarer størrelsen 15 x det eksisterende 
fjernvarmenettet uten at det gjøres tiltak på all eksisterende bygningsmasse for å kunne motta 
fjernvarme. Ombygging vil ikke være lønnsomt for eldre bygg. Videre må det bygges ut ny, og 
vesentlig større distribusjonsnett for fjernvarme. 

For Lillehammer og Gjøviks vedkommende vil det følgelig være et behov for alternative løsninger for 
overskuddsvarmen. 

13.2	 Overskuddsvarmen	som	økonomisk	ressurs
Overskuddsvarmen representerer en viktig ressurs som kan nyttes inn i ulike prosesser. Det kan være 
flere måter å verdsette spillvarmen. Vi har tatt utgangspunkt i at spillvarmens verdi er lik den kostnaden 
det ville ha medført å kjøpe inn strøm for å produsere tilsvarende varme.

Beregninger
Vi vet at ca. 90 % av energien inn i et datasenter blir til varme. Kun en liten brøkdel av dette brukes 
til å varme opp kontorer og lokaler. Driftstiden til et datasenter er over ca 8.000 timer i året. Vi får da 
følgende oppsett:

For et lite datasenter med en driftskapasitet på 4,8 MW effekt vil spillvarmen utgjøre en verdi i 
overkant av 12 millioner NOK basert på følgende oppsett: 
Driftstiden ved et datasenter er ca. 8.000 timer i året, og vi får da 38.400 MWh /år x 90 % av denne 
energimengden blir omgjort til varme = 34.560 MWh/år (tilsvarer 34.560.000 kWh).  
Dersom man skulle ha kjøpt denne energimengden i form av strøm til en pris av 35 øre /kWh eks mva, 
som er normalpris for produksjonsbedrifter med lang brukstid, utgjør dette en verdi av i overkant av 12 
millioner NOK. (34 560 000 kWh x 0,35 kr/kWh = 12.096.000kr.).

For et datasenter med 10 MW effekt utgjør verdien i overkant av 25 millioner NOK basert på 
følgende oppsett:
10 MW x 8 000 h/år= 80.000 MWh/år x 90 %= 72.000 MWh/år. Med 0,35kr/kWh = 25.200.000 kr/år.

For et datasenter i hyperscale størrelsen med 200 MW effekt utgjør verdien 504 millioner NOK basert 
på følgende oppsett:
(200 MW x 8.000 h/år = 1.600.000 MWh/år x 90 % = 1.440.000 MWh/år. Med 0,35kr/kWh = 
504.000.000 kr/år).

Dersom man kobler til en prosess som kan nyttiggjøre seg all denne varmen vil man kunne oppnå en 
produksjon hvor man kan «spare» hhv 12, 25 eller 504 millioner i utgifter til energi dersom energien 
tilføres med strøm og man får spillvarmen vederlagsfritt fra den som eier spillvarmen (datasenteret).
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13.3	 Overskuddsvarmens	omdømmemessige	sider
De internasjonale datasenteraktørene etterspør fornybar kraft og kjøling, og flere norske aktører finner 
gode løsninger for spillvarmen, som eksempelvis brukes til å oppvarme boliger (Digiplex Ulven i Oslo, 
og Stockholm). 

Facebook i Luleå og Apple i Odense, kunne imidlertid valgt bedre løsninger for spillvarmen, og det 
antas som overveiende sannsynlig at omdømmet kunne vært bedret og merkevarene styrket utfra det 
vi vet om hva som styrker omdømme- og merkevarer. 

Samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility – CSR) er en av omdømmekjernens syv operasjonelle 
sider som bedriften må håndtere for å bygge et godt omdømme (kilde: Reputation Institute, rep-trak 
modellen). Samfunnsansvar handler om hvilket ansvar næringslivsaktører forventes å påta seg for 
mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av virksomheten. 

Regjeringens forventninger tar utgangspunkt i og bygger på nasjonale og internasjonale standarder, 
konvensjoner og rapporteringsnormer. Åpenhet og rapportering er et hovedinstrument i utviklingen av 
næringslivets samfunnsansvar.

Samfunnet og den enkelte forbruker stiller i økende grad krav til hvilket samfunnsansvar (CSR) de 
store, etablerte merkevarene utøver. Aktører som «bryter med dette», eller som ikke er sitt ansvar 
bevisst, opplever i økende grad å få et negativt fokus. Bedret omdømme forsterker også igjen 
investeringsvillighet. Dersom vi øker fokus på, samt legger til rette for attraktive spillvarmeprosjekter 
gjennom planmessige muligheter for bruk av overskuddsvarmen, mener vi det er rimelig å forvente økt 
investeringsvillighet hos beslutningstakere. 

I forbindelse med «Luleå-etableringen» var det fra Facebook sin side et klart signal om at «det var 
hele pakken» som var interessant. Det er god grunn til å tro at et «spenstig spillvarmeprosjekt» som 
viser økt samfunnsansvar og omdømme vil bidra til en enda mer «komplett pakke». Beslutningstaker 
kan i dette tilfellet forøvrig være både vertskommunen, norske og internasjonale investorer knyttet til 
datasenteret.

En sirkulær løsning eller bedre utnyttelse av spillvarmen vil følgelig representere et ytterligere 
«grønt» aspekt ved etableringen. Dette vil utvilsomt svare på samfunnets forventninger om fornuftig 
ressursbruk og samtidig øke det internasjonale selskapets grønne konkurransekraft og omdømme. 
Den kraftintensive industrien som et datasenter representerer, samt fornuftig bruk av spillvarmen, vil 
være i tråd med regionens øvrige og helhetlige satsing på bærekraft. 
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14.	 Potensielle	spillvarmeprosjekter
Vi har tatt utgangspunkt i noen ulike prosesser som potensielt kan nytte spillvarme fra et datasenter.
Med «prosesser» menes her prosesser som krever vedvarende tilførsel av varme av en forholdsvis lav 
temperatur (opptil ca. 25-40 grader). I dette tilfellet er kilden et datasenter og spillvarmen er ren og 
uforurenset. Dette innebærer en stor fordel med tanke på nytten videre, fremfor spillvarme fra andre 
industrikilder som kan være forurenset. 

Rambøll har i 2014 utgitt en rapport om potensiell bruk av lavtemperatur spillvarme som innsatsfaktor 
for å produsere ny kraft. Denne teknologien fungerer for temperaturer fra ca. 80 grader og oppover. 
Med overskuddsvarmen fra datasenter som er så vidt lav, vil det bli et regnestykke hvorvidt det kan 
anses økonomisk bærekraftig eller ikke.  Vi har derfor søkt andre mulige spillvarmeprosesser som 
skisseres nedenfor.
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14.1	 Varmekraftverk	-	omdanning	til	elektrisitet:
Om spillvarme kan føres inn på et tilknyttet kraftverk hvor varmen bidrar til å produsere elektrisitet 
som igjen kan selges og føres tilbake til strømnettet, har vært et sentralt spørsmål. Utfordringer er at 
kjente varmekraftverk-teknologier benytter spillvarme-temperaturer fra 60-80 °C og oppover til 500 °C. 
Med spillvarme-temperatur da fra datasenter på kanskje 25 °C, så må temperaturen heves mye. Dette 
er ikke lønnsomt, da typisk virkningsgrad ved produksjon av strøm er 10-15 % ved lave temperaturer 
80-100 °C. Termoelektriske materialer krever også høy temperaturforskjell for å lage strøm og selv 
med temperaturforskjell på 100 °C, så er fortsatt ikke virkningsgraden bedre enn rundt 5 %. Med da lav 
temperatur fra et datasenter vil virkningsgraden bli svært lav. 

14.2	 Spillvarme	som	innsatsfaktor	for	fôr-,	næringsmiddel,	-	og 
 matproduksjon.

Ut fra mengde og temperatur på spillvarmen vil ulike former for dyrking gi god mulighet for å utnytte 
spillvarmen. Basert på mengden spillvarme fra en datasenteraktør kan omfanget på et tilknyttet 
produksjonsanlegg bli i en vesentlig skala. 

I vår potensialstudie er ett av målene å utnytte datasenterets spillvarme på en måte som gjør det så 
bærekraftig og sirkulært som mulig. I den bærekraftige helheten må vi derfor holde foran oss hvordan 
spillvarmen kan bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer. 

Norges Bondelag fremhever at Norge produserer under halvparten av maten vi spiser selv, og 
folketallet øker. Det er derfor viktig å nå Stortingets mål om økt matproduksjon på norske ressurser. 
Vi vet også at det er stort behov for økt matproduksjon globalt. Verdens befolkning vokser, samtidig 
som klimaendringer gjør matproduksjon vanskeligere. FNs organisasjon for ernæring og landbruk 
(FAO) har stipulert at den globale matproduksjonen må økes med 60 % de neste 40 årene. Skal 
verdenssamfunnet ha mulighet til å øke matproduksjonen må alle tilgjengelige ressurser tas i bruk, og 
produksjonene må være tilpasset de naturgitte forholdene. Tørkesommeren 2018 anskueliggjorde noen 
norske sårbarhetsforhold. For lite fôr har flere steder ført til nedslakting av besetninger.
Kombinasjonen spillvarme fra datasenter og krav om økt matproduksjon peker seg ut som god 
mulighet. Lista i Agder har planer om å nytte spillvarmen fra et planlagt kommende datasenter til 
landbasert oppdrettsanlegg og veksthus. 

Landbaserte anlegg er i seg selv en nøkkelfaktor inn i prosessen fordi konsesjon til landbasert 
oppdrett er gratis, mens konsesjoner i sjøen koster mange hundre millioner. Verdien i spillvarmen i 
kombinasjon med gratis konsesjon for landbasert oppdrett, vil kunne gi svært bærekraftige økonomiske 
forutsetninger for produksjon.

Fossekall og Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) har foreløpig initiert to interessante 
spillvarmeprosjekter som vi mener kan være spesielt interessante for innlandsregionen. NIVA er Norges 
viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og arbeider innenfor et bredt spekter av 
miljø, klima og ressursspørsmål. Vi ser disse prosjektene som en interessant mulighet til å forene 
ressursbruk (spillvarme) med å løse flere sentrale samfunnsutfordringer, samtidig som det er positivt 
kan påvirke investorvillighet og tilrettelegging fra vertskommuner.
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Nedenfor gir vi en kort fremstilling av de to prosjektene vi vil å gå videre med:

Prosjekt	1:	Produksjon	av	mikroalger
Mikroalger ansees som en viktig faktor for å kunne løse flere samfunnsproblemer. Mikroalger er spådd 
å erstatte olje i plastproduksjon og som bioenergi, til å bli fôr til både mennesker og dyr, eller som 
medisin. De er næringsgrunnlaget for mye av livet i havet og rundt 40 prosent av all fotosyntese og 
oksygenproduksjon på jorda.

Over 50 år har NIVA bygget opp en omfattende samling av algekulturer. Samlingen mottar støtte 
fra Klima- og miljødepartementet, og har i oppdrag å være en nasjonal referansesamling for alger. 
Samlingen er registrert i World Federation for Culture Collections (WFCC) og European Culture 
Collections Organization (ECCO). I dag er det over 900 algeisolater i samlingen, og mange finnes ingen 
andre steder.

En interessant mikroalge som kan tenkes i produksjon, er mikroalgen Haematococcus pluvialis. Den 
er kjent for å inneholde store mengder av antioksidanten astaxanthin – et oksygenrikt karotenoid 
som gir algen et rødlig skjær. Algen er spesielt interessant fordi det allerede er et marked for 
den, etterspørselen er høy og markedsprisen god. Den største fordelen ved å bruke mikroalgen 
haematococcus pluvialis som en astaxanthinkilde er at konsentrasjonen antioksidanten er mye høyere 
enn i alle andre kjente ressurser.

Haematococcus pluvialis er også algen som gir fisk som laks og sjøørret sin karakteristiske rødfarge. 
I dag fôres oppdrettsfisken med 70 prosent plantebasert materiale, først og fremst soyaproteiner. 
Regnskogen i Brasil hogges ned for å dyrke soyaprotein. Norge støtter Brasil økonomisk for å redde 
regnskogen. Paradoksalt nok kjøper vi soyaprodukter som bidrar til at regnskogen hogges ned. 
Fiskefôret kan isteden blir tilsatt alger, som inneholder de verdifulle fettsyrene som i dag hentes fra 
soya.
Det finnes i dag et anlegg på Island som produserer og selger denne algen, og som benytter termisk 
varme som innsatsfaktor i anlegget. Det finnes også syntetisk produsert astaxanthin på markedet, men 
denne anses å være mindre attraktiv. Vi vurderer det slik at en ren og norskprodusert mikroalge vil 
være attraktiv for et kommersielt marked.

Sammen med NIVA ønsker vi å se nærmere potensielle alger som er egnet for produksjon, potensiell 
dimensjonering av fullskalaanlegg, og hvor stor del av fôr- og annet markedsbehov som kan dekkes. 

Prosjekt	2:	Produksjon	av	tropisk	reke
Oppdrett av scampi er i dag ansett som en «miljøversting» på mange måter: ødelegging av 
mangroveskoger og korallrev, utpining av fiskeressurser, barnearbeid og alvorlige brudd på 
menneskerettigheter er blant utfordringene knyttet til den moderne scampiindustrien. Vi ønsker å se 
på mulighetene for et landbasert anlegg for tropisk reke. WWFs sjømatguide oppfordrer derfor heller å 
velge blåskjell, kamskjell, kongekrabbe, stillehavsøsters – og naturligvis den vanlige krabben og rekene 
som fanges langs kysten av Norge.

Det er interessant å se produksjon av alge- og tropisk reke i kombinasjon fra samme spillvarmekilde, 
basert på en temperaturgradient. Vårt potensielle spillvarmeprosjekt kan anses som en del av en 
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nasjonal strategi om å utvikle en bærekraftig bioøkonomi og å være viktig medspiller i EUs målsettinger 
på området. Tradisjonelt har Norge sterke primærnæringer innen fiskeri og akvakultur, og har gjennom 
dette utviklet sterk kompetanse på disse områdene. Som medlem av Nordic Center of Excellence in 
Bioeconomy (NordAqua; Towards Versatility of Aquatic Production Platforms: Unlocking the Value of 
Nordic Bioresources; www.nordaqua.fi), og som partner i et stort Horizon 2020 prosjekt som nylig har 
fått støtt fra SIMBA (“Sustainable Innovation of Microbiome Applications in Food System” Call: H2020-
SFS-2018-2020) og Sustainable Food Security, har NIVA bred kompetanse som er direkte overførbart til 
dette prosjektet.

Gjennom prosjektet søker vi å bygge opp nyskapende kompetanse på området som kan være gode 
fremtidsmuligheter for innlands-regionen. Ytterligere info om våre prosjekter gis på forespørsel. 

14.3	 Konklusjoner	–	prosjekter	basert	på	spillvarme
Våre undersøkelser viser at det bør etterspørres gode prosjekter som håndterer overskuddsvarme og 
bidrar til ytterligere samfunnsnyttige prosesser og samfunnsmål. Dersom vi står samlet om å designe 
de mest smarte kjølvannsprosjektene vil dette kunne bidra til økt oppmerksomhet for vår region, samt 
bidra til økt investorvillighet og prosjektdeltagelse. 

15.	 Veien	videre	og	våre	anbefalinger
Muligheter for å etablere datasentre i vår region er forelagt for kommunene i Gjøvik og Lillehammer, og 
signalene er at et hyperscale datasenter ansees for å være en interessant mulighet. 

Lillehammer-regionen avventer ny arealplan som eventuelt kan løse arealsituasjonen. Parallelt arbeides 
det med ny strategisk næringsplan for regionen. I denne er et datasenter skissert som et strategisk 
satsingsområde under temaet IKT/digitalisering, det siteres: 
«Satsingsområde: Storskala datasenter
Norge har en nasjonal datasenterstrategi, der ambisjonen er at Norge skal være en attraktiv nasjon 
for etablering av slike sentre. Det er tatt flere grep på nasjonalt nivå for å bidra til dette, blant annet 
gjennom redusert el-avgift. To uavhengige rapporter (Nordavind og Fossekall) peker på Hovemoen som 
et særlig godt egnet sted for et datasenter, og det er også mulig vi har andre steder i regionen som er 
godt egnet. I Lillehammerregionen begrenses satsingen på datasenter til datalagringssenter, noe som 
vil si at eksempelvis kryptovalutautvinning faller utenom satsingen. Per oktober 2018 er det ikke satt av 
arealer på Hovemoen, eller noe annet sted i regionen til et datalagringssenter, og tilgjengelige arealer 
vil være en forutsetning for satsingen».

Planen ventes ferdig behandlet forhåpentligvis i november 2018.

For Gjøvik har det også tidligere vært vurdert datasentre som av ulike årsaker ikke har materialisert 
seg. Gjøvik-regionen utvikling har uttalt til Oppland Arbeiderblad i oktober 2018 at de nå igjen ser på 
muligheten.  

Mobilisering og tilrettelegging vil kreve tid som må komme i etterkant av denne potensialstudie. 
Dersom begge vertskommunene finner datasentermuligheten for interessant, anbefaler vi at 
kommunene oppretter en felles prosjektgruppe for å jobbe videre sammen med å løse felles 
utfordringer knyttet til infrastruktur, dialog med kraftselskap, konsesjonsspørsmål m.v. 
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En felles prosjektstyringsgruppe vil også være en fordel for å effektivisere ressurser og sikre større 
oppmerksomhet og slagkraft ved en eventuell og påfølgende kommersialiseringsfase. Dersom 
interessefeltene er avstemt, vil det også være fornuftig å mobilisere sammen med eksisterende aktører 
som også ønsker å bidra til tilrettelegging. Felles mobilisering og samarbeid på tvers av kommuner for 
å lykkes med datasenteretableringer gjøres flere steder i landet. Blant annet i Vestfold har det vært en 
omforent samhandlingsprosess, og i Østfold samarbeider Våler og Sarpsborg. Østfold og Vestfold er 
også i dialog om samarbeid og erfaringsutveksling der Vestfold har kommet lengst i prosessen. 

Dersom man legger til rette for to lokasjoner (henholdsvis Gjøvik og Lillehammer) vil man fremstå en 
sterk og synlig aktør i markedet. Vi må anse det som overveiende sannsynlig at en felles synlighet og 
satsing vil gi bedre muligheter for å lykkes med å tiltrekke en eller flere datasenteraktører. 

Vi vil foreslå at en eventuell videre tilnærming kan tenkes over to faser med følgende innhold:

Fase 1 – planfase; 
• Organisering som et felles næringsprosjekt hvor man etablerer/sikrer leveranser og 

kostnadsestimering. Etablering av felles effektforståelse.
• Områderegulering i vertskapskommunene
• Redundant krafttilgang, konsesjonssøknader avtaler med kraftleverandør m.m.
• Redundant fibertilgang, muligheter og avtalegrunnlag
• Energigjenvinning – kjølvannsprosjekter som gir en grønn og attraktiv profil
• Helhetlig kommunikasjonsplan for prosjektet til ulike interesserenter, påvirkere og 

beslutningstakere.

Fase 2 – kommersialiseringsfase; 
• Forretningsplan med dokumentasjon for hver lokasjon
• Synliggjøre eierskap og et avstemme et profesjonelt mottaksapparat
• Markedssøk og markedsføringstiltak

Lillehammer, november 2018
 
Prosjektgruppa i Fossekall består av:
Glenn Larsen, energirådgiver
Jørann Ødegård, energirådgiver
Eli K. Saastad, forretningsutvikler 
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Kilder - Litteratur:
• Norge som datasenternasjon, Nærings- og Fiskeridepartementet
• Gevinster ved etablering av datasenter i Norge, Menon Economics
• Locations for Data center enterprises (DCE) in Norway, Energy Norway
• Delevopment Specification, Invest in Norway - Innovasjon Norge
• Strømforbruk i Norge mot 2035, NVE (april 2018)
• Kartlegging og vurdering av infrastruktur som kan nyttiggjøres av datasentre,  

Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet
• Omtale av særlig tema, punkt 7.1.2 IKT-Tryggleik,  

Prop. 1 s, Samferdselsdepartementet (2018-2019)
• Teknologikartlegging, kraftgjennvinning fra lavtemperatur spillvarme,  

Rambøll (nov 2014).
• Næringsplaner for Lillehammer-regionen og Gjøvik-regionen 
• Forprosjektrapport Cybersikkerhet
• Norges Bondelag – nettsider, «om mat».

Kilder – erfaringsgrunnlag/teknisk info:
• Statkraft
• Eidsiva Energi
• Statnett
• Eidsiva Bredbånd
• Telenor
• Broadnet
• Lillehammer Kommune
• Gjøvik-regionen utvikling

Gjennomførte desktoppstudier:
• Geografisk plasseringer internasjonalt av store datasentre
• Energibruk ved datasentre
• Spillvarme som innsatsfaktor i nye prosesser som krever vedvarende tilførsel av varme av lav 

temperatur 
• Spillvarmetapets potensielle økonomiske verdi og verdi som innsatsfaktor i nye prosesser. 
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