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Bakgrunn

• I februar 2018 kom Regjeringen (Nærings- og fiskeridepartementet) 
med ny strategi for å «gjøre Norge til datasenternasjon».

• Den globale datasenterindustrien er den raskest voksende industrien i 
verden. 

• Norsk «grønn» kraft, kjølig klima, stabile myndighetsforhold er 
ettertraktet vare

• Er dette en god idè for Oppland?



Våre hovedkriterier

• Vi har lagt følgende hovedkriterier til grunn for våre vurderinger om 
potensiell plassering (ønskede prosjekteffekter):
• 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

• Konkret kunnskap om Opplands konkurransefortrinn

• Opprette kontakt og utrede muligheter mtp potensielle geografiske 
lokasjoner

• Vurdering kraft- og kapasitet anliggender

• Vurdere regional verdiskaping 

• Identifisere et godt «investorgrunnlag» ut fra investorbehovet

• Identifisering av potensielle partnere i hht kriterier og kvalifikasjonskrav

• Utrede muligheter for «grønn profil» for et Hyperscale Datasenter

• Vurdere strategiske grep videre for organisering og posisjonering



Datasenter
- Hva er det?



Datasenter?

• Fysisk bygg med datamaskiner/servere, nettverksutstyr og 
kommunikasjonsforbindelser, som lagrer og/eller prosesserer data.

• Fire kategorier 
• Stort dedikert datasenter (eget bruk)
• Stort internasjonalt serverhotell (utleie til store + internasjonale
• Medium nasjonalt serverhotell (smb-markedet)
• Skytjenesteleverandør

• På verdens basis produseres for tiden data til å fylle et datasenter på 
4000 kvm hver halvtime.

• Lagring/prosessering av av data

• Behov for ca. 220 datasentre innen 2020



Geografisk avgrensing

• Etableringer i nærheten av våre større byregioner (Gjøvik og 
Lillehammer) vil gi effektene vi leter etter:

• I etablerte bo-og arbeidsmarkedsregioner potensialet for 
verdiskaping, arbeidsplasser og katalytiske effekter er størst, 

• Ville kunne styrke aksen mellom innovasjonsmiljøene på Gjøvik, 
CyberForsvaret på Lillehammer, universitet- og høyskolemiljøene.

• Invest In Norways sjekkliste vil i utgangspunktet utelukke 
små/avsidesliggende regioner med lang avstand til 
flyplass/veistandard/tog m.m



Hvem er Hyperscale-aktørene

• 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, som 
Facebook, Google, Microsoft, Apple, Amazon.



Hva etterspørres av Hyperscale-aktørene?

• Kravspesifikasjon - Invest i Norway (112 punkter) + andre etableringer

• Konklusjoner:
• 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 kvm bygg (i flere trinn)
• Tomteområdet må være regulert med nødvendig infrastruktur tilgjengelig – og en 

profesjonell tomteeier/samarbeidspartner. 



Kraftintensiv og arealkrevende 
industri
Hva innebærer det?



Kraftkrevende

• Forespørsler til Statnett for tilknytning til datasentre ca 7.000 MW. 
• Omregnet til strømforbruk  - 61,2 TWh årlig
• Totalt strømforbruk i Norge - 132,9 TWh (2017). 

• Facebook i Luleå, dimensjonert for 120 MW kraft og forbruker 1,1 Twh
(størrelse er 3x30.000 kvm)
• Til sammenligning er det tilgjengelig ca 4 MW i trafoen på Hovemoen og ca

10-15 MW i Gjøvikregionen

• Ballangen (nb!); 600.000 kvm i utstrekning (84 fotballbaner). Datakraft opp 
mot 1000 MW. 

• IKT-sektoren står i dag for 10 prosent av verdens strømforbruk.

• Google brukte 2.260 GWh strøm i 2010



Tidligfaseveiledning - Statnett

• ”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: 
• «men det vil uansett ikke være plass til 100 MW eller 200 MW uten å gjøre tiltak i transmisjonsnettet».

• «Analysen er foreløpig planlagt i løpet av 2019. ….Hvis det foreligger konkrete planer om et datasenter i området, 
kan dette meldes inn i dette arbeidet». 

• Fåberg:
• «Fåberg kan være en ganske gunstig plassering for et datasenter»

• …. Det vil imidlertid ikke være plass til 200 MW (og sannsynligvis heller ikke 100 MW) uten nett-tiltak 

• Nett-tiltak opplyst fra Eidsiva at tar 6-7 år



Potensielle gevinster
Fra etableringer av Facebook og Google



Flere studier

• 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. 

• Menon Economics (potensielle for Norge)

• Copenhagen Economics (bekreftede for Google i Belgia, Finland)



Menon Economics, 

• Menon har estimert verdiskapings- og sysselsettingseffektene av en 
datasenteretablering (ala Facebook). 
• 6800 årsverk over analyseperioden på 12 år
• over 450 årsverk i året når datasenteret er i full drift. 
• Verdiskaping på over 5,2 milliarder kroner over analyseperioden, ca 320 millioner kroner i 

årlige effekter etter dette. 
• Reelle effekter av datasenteret sannsynligvis er større. 

• Størrelsen på det lokale næringslivet og tilflytningsattraktiviteten har betydning

• Potensielt store effekter, både lokalt og nasjonalt. 
• ketchupeffekt ved at flere underleverandører, hotell- og restauranter, kunnskapsmiljø mm 

etablerer seg i nærheten av datasenteret. 
• Den digitale infrastrukturen bidra til å drive digitaliseringen videre
• Andre datasenteraktører og internasjonale investorer har ønsket å etablere seg i landet.

• Danmark; Facebook i Odense, Apple i Viborg



Google, Copenhagen Economics

• How Google’s digital infrastructure investment is supporting sustainable
growth in Europe (februar 2018)

1. First, data centres create jobs in remote areas that include IT technicians, 
electrical and mechanical engineers, catering, facilities and security staff. 

2. Second, the signalling of a large and well known company (such as 
Google) investing in a region can influence others to invest there too…

3. Google’s data centres; their presence, training and their business 
increases the local suppliers’ productivity and competitiveness

4. Almost EUR 3 million in grants have been donated across Europe over 
the past few years. 



Facebook, Luleå

• Anlegget blir en av verdens største, samlet på ca 100.000 m2. 

• Det er investert ca. 8,7 milliarder i anlegget.

• Luleås kommunalråd, Niklas Nordstrøm, oppga 7. mai 2018 til pressen:
• 4000 nye arbeidsplasser har kommet til siden Facebook-etableringen
• ca 1000 mennesker vil arbeide med oppføringen av den tredje serverhallen.

• Plassert 4 km fra bykjernen, 200 m luftlinje fra Tekniske Universitet

• Ledende cluster med 18 datasentre

• Drives med 100% fornybar energi (lokalt generert vannkraft)

• Valget mellom Luleå og Østersund

• PUE 1,07 (gjennomsnitt for datasentre 1,25)

• «Dumper spillvarme over tak» – temperaturøkning 1-4 grader i radius 100-200 m



Facebook-etableringen i Luleå

• Oppføring av bygget vil skape arbeidsplasser for ca 1000 mennesker. 
Faste arbeidsplasser ved senteret er ca 350-450 stk

• Arbeidsplasseffekter er imidlertid langt høyere; anslagsvis 4000 
arbeidsplasser er til nå skapt i kjølvannet av facebook-etableringen fra 
2011.

• Den svenske regjeringen ga Facebook 103 millioner svenske kroner i 
investeringsstøtte

• Luleå kommune har brukt 40 millioner kroner på fjerning og 
installering av vannledninger på tomten, og 15 millioner til legging av 
ekstra strømforsyning.



Steder Facebook og Google har 
etablert seg
Plassering og stedlige fortrinn



Luleå, Sverige (Facebook)

• 4 km utenfor sentrum av Luleå, 

• 200 meters luftlinje til Universitet og byfunksjoner.

• Byen Luleå 46 607 innbyggere, mens kommunen som helhet i 
overkant av 75 000. 

• 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 andre 
Stockholm og Narvik.

https://no.wikipedia.org/wiki/Kallax








Odense, Danmark (Facebook)

• Høsten 2016 ble det kjent at Facebook skulle etablere seg i Odense. Planen er at 
datasenteret skal settes i drift fra år 2020

• Beliggende Robotic Valley i Odense, Danmarks tredje største by (158.000 innbyggere)

• By nært – ca 5-6 km fra sentrum av Odense

• DR, 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”.

• Robotmiljøet i Odense rummer over 60 virksomheder, men en af de store udfordringer er 
at skaffe kvalificeret arbejdskraft til robotvirksomhederne på Fyn. Derfor forsøger 
Udvikling Fyn nu at styrke Robotic Valley endnu mere.

• 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









Clonee, Ireland (Facebook)

• Byggestart 2016

• 24. juni 2018 – utvidelse av 2 nye bygg på underkant av 60.000 kvm

• 500.000 innbyggere i bykjernen/1.000.000 med forsteder







Google, St. Ghislain, Belgia 

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

• 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.



Google, Hamina, Finland

• Nedlagt papirfabrikk ble kjøpt i den lille Finske Byen Hamina, Finland i 2009. Første del ferdig i 2011 

• Google kunngjorde (19. juni 2018) at den første, nordiske Google Cloud Platform-regionen (GCP)er åpnet.

• Lokalisert i selskapets datasenter i Hamina, Finland. Google kjøpte anlegget til en nedlagt papirfabrikk i den lille, finske byen i 
2009.

• Innbyggere ca 20.000 (2017)

• Datasenteret ligger omtrent 150 kilometer fra grensen til Russland.

• Billig strøm og kjølig klima var viktige faktorer for etablering blant disse + ferdig opplegg med inntak av sjøvann til en varmeveksler.

• 1t 40 min unna Helsinki og 1t og 25 min til flyplassen

• Vannavkjøling direkte fra Finskebukta (nedkjøler i mix før utslipp).

• Why did Google choose Hamina?
• Hamina has the right combination of energy infrastructure, developable land, and available workforce. We also had the unique opportunity to 

salvage an old paper mill and use the pre-existing infrastructure to build a data center

• Google’s investment in the Hamina data centre has yielded an economic contribution of €660 m to the Finnish economy over the 
2009-2015 period, equivalent to an annual average of €95 m and of 1,600 jobs supported per year over the same period. 







Apple, Viborg, Danmark (Prosjekt Orkan)

• Annonsert 23. februar 2016 (Foulum Datasenter)

• 166.000 kvm

• Planlagt behov i 2017 var 7 MW, ser ut til å bli 30 MW

• 15 km utenfor Viborg (16 minutters kjøring)

• Viborg har 40.000 innbyggere

• Karup Flyplass 40 min

• Skal behandle data fra hele Europa

• Prestisjeprosjekt i følge regjeringen







Microsoft, Stavanger og Oslo

• Juni 2018: Microsoft har planer om egne nettskyregioner i Norden, og da faktisk i 
Norge. Disse vil først åpnes i slutten av 2019.

• Allerede er det klart at Equinor skal bruke Microsofts nye datasentre i Norge
• Equinor 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.

• Microsoft Norge vil foreløpig ikke si noe om hvor i Oslo- og Stavanger-områdene 
datasentrene skal etableres.
• Link: Dette ble kjent i dag. 

• Hvorfor Microsoft etablerer datasentrene i akkurat Norge, og hvorfor dette skjer 
nå.
• – Investeringen kommer som resultat av økende kundeetterspørsel for Microsoft Azure, 

Office 365 og Dynamics 365. Norge er et digitalt modent land med god infrastruktur og stor 
tilgang til fornybar energi, svarer Lein-Mathisen.

https://www.digi.no/artikler/microsoft-skal-apne-to-store-datasentre-i-norge/440383


Lokasjon Ballangen

• 2500 Innbyggere

• 45 min kjøretur fra Narvik by og 

• 600.000 kvm / 1000MW

• 600 mål

• Fly til Narvik 1.45 min fra Oslo





Våre lokasjoner
Plassering og stedlige fortrinn



Gjøvik og Lillehammer-regionen

• Effekter som i Luleå = etablering i en bynær region. 

• Etablerte bo- og arbeidsmarked, universitet- og høyskolemiljø, interessant reiseliv

• Godt samarbeid mellom Lillehammer og Gjøvik om IKT

• Aktører innen cyber- og informasjonssikkerhet i nasjonalt og internasjonalt toppsjikt

• Cyberforsvaret er en spydspiss i IKT-miljøet på Lillehammer. 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.

• Cyberforsvarets tilstedeværelse i regionen gjør at rammefaktorer for en datasenteraktør, særskilt innenfor 
strømforsyning og fibernett, er godt 

• Regionen har en høyere grad av redundans og robusthet enn i andre deler av Norge.

• Cyberforsvaret kan bekrefte at de ser positivt på enhver informasjonsteknologisk aktør som vil søke etablering i 
vår region

• Vi har også annen etterspurt arbeidskraft (håndverk/prosessindustri). Datasentre behøver mer enn datafolk.



Konklusjoner

• 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. 

• 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. 

• Et datasenter basert på fornybar energi, hvor energien utnyttes så sirkulært som mulig, vil ligge tett opp 
til det «image» som regionene allerede bekler. 

• 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»). 



Etablering av datasenter er litt 
over halvveis til målet…
Enorme mengder kraft som kreves inn i et hyperscale datasenter. 
Denne energien blir ikke borte, men skifter form…



Energien blir til varme – overskuddsvarme

• 90% av energien blir til varme 
• Overskuddsvarmen i effekt tilsvarer 15 x fjernvarmenettet på Lillehammer. 
• En viktig ressurs som kan nyttes inn i ulike prosesser.
• Punkt 105: «kan eventuelle spillvarme fra industrivirksomhet brukes i 

nærområdet»
• Må vektlegge 105 for å optimalisere de grønne aspekter ved etableringen. 

• Facebook i Luleå, Apple i Viborg er ikke «grønne» nok

• PUE er en viktig konkurransefaktor. Med bruk av spillvarme får vi >1.
• Snitt er 1,25. 
• Facebook i Luleå har 1,07. Eldre datasentre i varmere klima har PUE 3,0.

• Overskuddsvarmen har en omdømmemessig og økonomisk side



Tre hovedutfordringer med overskuddsvarme

• den enorme mengden den representerer – 15 x fjernvarmenettet på Lillehammer/Gjøvik

• at den holder lav temperatur – temperatur må økes med mer energi for å nyttes i nettet

• hvem kan ha bruk for den hvis den ikke føres til fjernvarmenettet.



15xfjernvarmenettet - beregningen

FV – 30 MW (ca effekt)

• 2200 h/år

= 66.000 MWh/år 
(energi i form av varme)

DATA – 30 MW (effekt)

• 8700 h/år

= 261.000 MWh/år
(energi i form av strøm)

261.000/66.000 = 3,95. Dette viser at energimengden er ca 4 ganger høyere i 
et datasenter enn i Lhmr fjernvarmeanlegg med samme effekt.

Datasenter på ca 120 MW har energibehov på ca 1.100.000 MWh/år forutsatt at 
90% av dette blir spillvarme = 990.000 MWh/år.

990.000/66.000 = 15. Dette betyr at spillvarmemengden er 15 x høyere enn 
varmebehovet i fjernvarmnettet i Lillehammer.



Problemstilling;Tilbakeføring til fjernvarmenett

• Spillvarmen kan ikke benyttes direkte (temp er for lav) 
• Temperatur må økes ved å tilføre mer energi 

• Innebærer at det må være et BEHOV for varmen

• Vi har ikke et behov for varme som tilsvarer størrelsen 15 x 
fjernvarmenettet på Lillehammer. 
• Digiplex i Stockholm leverer tilbake til fjernvarmenettet og bidrar til å varme 

opp 10.000 leiligheter.

• Digiplex på Ulven, Oslo leverer til 5.000 leiligheter.



Spillvarme representert i NOK

• Lite datasenter med på 4,8 MW effekt.

• 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.).

• 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.

• 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).



Tilrettelegge for spillvarmeprosjekter

• Mange Hyperscale Datasenter-aktører i dag er miljøbevisste. 
• understøttes av at fornybar kraft og er en etterspurt vare fra aktørene. 
• først og fremst vårt kjølige klima eller muligheter for kjøling via vann som er 

ettertraktet fordi man da i mindre grad behøver å bruke kraft til kjøling.

• Gode «kjølvannsprosjekter» kan styrke beslutningsgrunnlaget for en 
Hyperscale aktør betraktelig, ref miljøbevisstheten. 
• En «grønn løsning» vil definitivt svare på samfunnets forventninger om 

miljøbevissthet
• Næringslivets miljømessige samfunnsansvar innebærer at hensynet til miljø og 

ressursbruk er integrert i selskapenes økonomiske beslutninger. 

• Øke det internasjonale selskapets grønne konkurransekraft og omdømme
• Spesielt for de bedrifter som lever av et godt omdømme, høy sosial status m.m.



Omdømmemessig side

• Datasenteraktørene etterspør fornybar kraft og kjøling

• En sirkulær løsning eller bedre utnyttelse av spillvarmen vil følgelig representere et ytterligere «grønt» aspekt ved 
etableringen. 

• Samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility – CSR) er en av omdømmekjernens syv operasjonelle

• Samfunnsansvar handler om hvilket ansvar næringslivsaktører forventes å påta seg for mennesker, 
samfunn og miljø som påvirkes av virksomheten. 

• 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.

• Og at spillvarmen enklere blir betraktet som en verdifull ressurs!

• Spillvarmen kan bidra til å løse andre viktige samfunnsutfordringer





Våre spillvarmeprosjekter
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. 



Løse flere 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. 

• Skal verdenssamfunnet ha mulighet til å øke matproduksjonen må alle tilgjengelige ressurser tas i bruk, 
og produksjonene må være tilpasset de naturgitte forholdene

• 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.

• 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.



Prosjekt 1: 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.

• 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



Prosjekt 2: 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.

• 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.



Strategiske grep videre…



Kraftsituasjonen i «indre østland» betyr

• Tidshorisonten enten er 2-3 år eller 6-7 år avhengig av hva slags 
tiltak som må iverksettes for å utvide kapasiteten. 

• Hverken den ene eller den andre tidshorisonten som til nå er oppgitt 
på et overordnet nivå, er avskrekkende. Det tar tid å rigge prosjektene 
og det kan gi oss en fornuftig horisont å arbeide etter. 

• Felles dialog inn til Statnett



Fase 1 og 2

• Fase 1 - planfasen vil være et næringsprosjekt hvor man etabler/sikrer 
leveranse og kostnadsestimering

• 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

• Fase 2 vil være kommersialiseringsfase hvor vi har klarhet i produktet som skal 
tilbys 

• Forretningsplan med dokumentasjon for hver lokasjon
• Synliggjøre eierskap og et profesjonelt mottaksapparat

• Markedssøk og markedsføringstiltak i ulike kanaler hvor målgruppen nås.


