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Dette notatet er basert på funn og konklusjoner fra kommende sluttrapport 
for Fossekalls potensialstudie for etablering av et Hyperscale Datasenter i 
Opplandsregionen. Den endelige rapporten ferdigstilles iløpet av oktober.  
Notatet skal bidra til å gi et godt diskusjonsgrunnlag for potensielle vertskommunene 
i og rundt Gjøvik og Lillehammer.

Oppsummering
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». Datasentre er svært kraftkrevende. Både nye arbeidsplasser og salg av store 
mengder kraft som brukes i Norge (fremfor eksportering), kan bidra til vesentlig verdiskaping i 
Norge. 

Fossekall ønsket å se nærmere på hvordan og hvor ett eller flere datasenter i Hyperscale 
størrelse potensielt kunne 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.

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. 

Det er skapt ca 4000 nye arbeidsplasser i Luleå i kjølvannet av Facebooketableringen i 2011. Vi 
ønsker spesielt å se nærmere på premissene for å kunne lykkes i våre to store byregioner med 
tilsvarende effekter som Luleå. Både valg av datasenteraktør/type og regionens størrelse vil påvirke 
omfanget av nye arbeidsplasser og katalytiske effekter.

Datasenter er svært kraftkrevende.  
Verdens datasentre bruker samlet like mye strøm som hele Tyskland til sammen (2017). Facebook 
i Luleå er dimensjonert for 120 MW kraft og har størrelse 3x30.000 kvm. 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 2000 kvm.

For å kunne gi svar på hva som etterspørres av datasenteraktørene har vi benyttet et 
kravspesifikasjonssett utformet av Invest i Norway. Kravspesifikasjonene er listet opp i 112 
punkter knyttet til tomt, fiber, strøm, tilgjengelighet m.m. I tillegg har vi sett nærmere på faktiske 
etableringer av blant annet Facebooks datasentre for å kunne trekke konklusjoner.
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Dersom vi sammenligner kravspesifikasjonene med blant annet 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 fiberparsom ikke er i bruk)
• 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.

Både Gjøvik og Lillehammer-området har i hht Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet, og våre 
undersøkelser så langt, 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 (Nkomm-rapporten 2016). 

Kraftsituasjonen er imidlertid en annen, og tiltak på transmisjonsnett eller trafo må påregnes. 
Tidshorisont er 2-3 år dersom tiltak kan gjøres i trafo, og 6-7 år dersom det må gjøres grep med 
transmisjonsnettet (Statnett). I følge Statkraft er man kjent med at «indre Østland», som inkluderer 
Mjøsområdet, kan ha kapasitetsutfordringer for datasenteretableringer i Hyperscale-størrelse.

Når Regjeringen gjennom sin datasenterstrategi ønsker at kraftintensivindustri skal være noe 
Norge bør satse på, bør ikke vår region hvor det finnes attraktive byer, være «avskåret» fra 
denne muligheten. Vi mener derfor at det vil være klokt at vi står samlet i dialogen videre med 
Statnett (og regional aktør) for å beskrive samfunnsnytten i fellesskap ved strategisk plassering av 
datasentre i våre bynære regioner. Det blir også her viktig at man får anskueliggjort potensielle 
effekter av god lokalisering av datasenter, fremfor å plassere datasenter i et område «hvor det 
tilfeldigvis er nok kraft», i tillegg til våre andre attraktive fortrinn.

Overskuddsvarme/spillvarme 
Store deler av energien som benyttes inn i et datasenter omdannes til varme. For å kunne holde 
en god dialog omkring samfunnsnytten, klima og miljøspørsmål, og positivt påvirke investering- og 
lokaliseringsbeslutningen for en Hyperscale Datasenteraktør, anser vi det som helt sentralt å ha en 
god plan for bruken av overskuddsvarmen. I listen fra Invest in Norway (punkt 105) ønskes det også 
redegjort for om det er mulig bruk av overskuddsvarme. 

Vi har foreløpig initiert to interessante spillvarmeprosjekter sammen med NIVA (Norsk Institutt for 
Vannforskning) som også kan bidra til å løse andre samfunnsmessige utfordringer. Norsk institutt 
for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og 
arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Innledende møte ble avholdt 
på NIVA den 3. september 2018. 
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Noen raske konklusjoner om 
Hyperscale Datasenteretableringer:
• Gir arbeidsplasser i utbyggingsfasen, 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.

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

• Egen flyplass er ikke et «must», men avstanden bør ikke være for lang

• Kaldt klima, 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.

• Det er verdens raskest voksende industri.

Veien videre:
Vi anser datasenteretableringer i vår region som minst like attraktivt som i andre norske regioner 
og våre konkurrenter i Norden, dersom kraftutfordringen løses. Imidlertid er det et premiss for 
å kunne starte et videre arbeid med et hovedprosjekt at vertskommunene (Gjøvik-regionen og/
eller Lillehammer-regionen) viser interesse for saken og uttrykker ønske om mulige etableringer. 
Dersom det er aktuelt for vertskommunene å gå videre i prosessen anbefaler vi å etablere et 
felles  hovedprosjekt med vertskommunene i en felles styringsgruppe som i arbeider videre med 
en kommende planfase og kommersialiseringsfase. Dersom vi lykkes med å legge til rette for to 
lokasjoner vil vi bli en sterk og synlig aktør i markedet.

Prosjektgruppen i Fossekall består av:
Eli K. Saastad, forretningsutvikler
Glenn Larsen, energirådgiver
Jørann Ødegård, energirådgiver
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