
Kunnskapsgrunnlag 
om etablering av 

datasentre



Innledning

Utredningen har dekket fem hovedtema:

Ulike typer datasentre og noen viktige egenskaper

Status og planer for kraftnettet i Rogaland

Arealgjennomgang: Tilgjengelige næringsareal i Rogaland som kan 
være aktuelle for datasenteretableringer

Konsekvenser av datasenteretableringer: Beskrivelse av et lite utvalg 
konsekvensutredninger

Økonomiske ringvirkninger: Hva viser ulike analyser og hvordan skal 
resultatene tolkes?



Om utredningen

• Formålet for utredningen:

o Gi en oversikt over viktige forutsetninger for og konsekvenser av større 
datasenteretableringer

• Utredningen er basert på tilgjengelig kunnskap

• En bred tilnærming som dekker mange aspekt – synliggjør at flere hensyn bør vurderes 
mot hverandre



Datasenter

Et datasenter er 

et anlegg bestående av servere og andre komponenter som brukes til å organisere, 
behandle, lagre og spre store mengder data. (Nærings- og fiskeridepartement, 2018)

• Men datasentre kan variere betydelig i blant annet arealbehov og krav til omgivelsene.



Kategorisering av datasentre

• Hyperscale: Stort dedikert datasenter
Dekker eierens eget behov for datalagringstjenester

• Colocation: Serverhotell 
Leier ut kapasitet for datahåndtering og lagring til eksterne brukere.

• Cloud: Skytjenesteleverandører
Tilbyr datakraft via skytjenester

• Entreprise: Bedriftsspesifikke datasentre
Eies og drives primært for å dekke en virksomhets eget behov

• Edge: Små enheter, lokalisert nær kilder som genererer data, og som 
har behov for umiddelbar prosessering av dem.

Krever store areal, mørk 
fiber, robust kraftforsyning og 

gir betydelig 
overskuddsvarme

Krever sikker strømforsyning 
og fiber, er mindre 

arealkrevende og gir mindre 
overskuddsvarme



Forhold som gjør Norge attraktivt:
• Stabilt demokrati, robust nasjonal 

økonomi, utdanningsnivå

• Gunstig klima og relativ lav fare for 
naturkatastrofer

• Tilgang til fornybar energi og lave 
energipriser

• Lokale og regionale myndigheters 
ønske om datasenteretableringer

• Kompetanse og kapasitet i 
arbeidsstyrken

• Engelsk som arbeidsspråk

Sentrale kriterier 
men ulik vektlegging avhengig av type 
datasenter
• Sikker strømforsyning
• Fiber
• Kompetanse/arbeidsmarkeder
• Store areal, tomtepriser og 

utvidelsesmuligheter
• Nærhet til kunder og flyplass
• Lav fare for hendelser (som eksplosjon, 

flom, ras)

Krav til lokalisering



Viktige faktorer for 
datasentervirksomheter:

• Redundans

• Effekt

Oppgradering av sentralnettet, både 
nord og sør i fylket

Kart hentet fra Statnett

Blåfalli/Sauda - Gismarvik Lysebotn - Fagrafjell
Strømforsyning og 
kraftnettet i 
Rogaland

Kart hentet fra Statnett



• Haugaland næringspark, Gismarvik, 
Tysvær

• North Sea Energy Park, 
Hetlandskogen, Bjerkreim 

• Kalberg Valley, Kalberg, Time 

• Bjerkreim industripark, Bjerkreim

• Viganeset, Hjelmeland

• Forsand

• Vagle, Sandnes

• Hellandsbygd, Sauda

• Birkeland industriområde 2, Sauda

• Tellenes/Titania, Sokndal

• Tau næringspark, Strand

• Tysingvatn, Suldal

• Første trinn i søk etter nye/andre 
arealer 

• Kriterier:
Areal over 100 daa
2 timer fra flyplass

Utenfor innflyvningssone Sola
Utenfor fareområde KP eksplosjon
Utenfor aktsomhetsområde flom og 
skred

• Ikke vurdert strømforsyning eller fiber

• Ikke vurdert eventuelle andre 
næringsinteresser

• Ti areal identifisert, ingen over 1000 
daa

Næringsareal over 1000 daa Andre næringsareal presentert 
av New Kaupang

Arealsøk: ytterligere mulige 
areal identifisert 

Næringsareal i Rogaland – ikke rangert



Gjennomgang av areal 
med pågående prosesser

Faktorer som er beskrevet
- Størrelse 
- Næringsareal i kommuneplan
- Planstatus
- Tilkobling til kraftnett
- Veginfrastruktur
- Avstand bysenter og flyplass
- Fare for flom, skred, ras, eksplosjon
- Mørk fiber (New Kaupang sites)
- Potensial arealkonflikter
- Muligheter for kjøling



Vurdering av areal med pågående prosesser

Kort oppsummert:

• Tre areal for hyperscale-anlegg fremstår som aktuelle gitt kjente lokaliseringskriterier 

Ulik planstatus og grad av arealkonflikter, 

Ulik status på etablering eller avklaring av kraftforsyning

• Areal under 1000 daa (New Kaupang) fremstår i hovedsak som aktuelle

Noen arealer er små

Noen er ikke lokalisert ved knutepunkt for kraftnett 

Noen har naturfarer som kan være en utfordring

• Ingen av arealene har «alt» på plass enda



Arealsøk



Arealkonflikter og valg av lokalisering

• Store utbyggingsprosjekt -> negative konsekvenser for en del verdier

• Avhenger bl.a. av lokalisering

• Krevende å 

• Finne areal som oppfyller datasentre sine kriterier for lokalisering (attraktiv region for 
de store aktørene), og 

• Unngå store negative konsekvenser for landskap, friluftsliv, naturmangfold, kulturarv 
og naturressurser

• Å kunne tilby areal som reduserer miljøkonsekvenser utover fornybar energi: Mulig 
konkurransefortrinn?



Overskuddsvarme
Hvordan utnytte overskuddsvarmen fra datasenteranlegg?

• Facebook i Luleå har et varmeoverskudd som kan dekke Oslo by sitt fjernvarmebehov (ca. 1,7 
TWh/år)

• Mulige løsninger: Etablering av tilleggsnæringer tett på datasentre og/eller fjernvarme. 

Potensial for å utnytte noe, men ikke realistisk å utnytte alt av overskuddsvarme

• Sesongvariasjon i behov, mens datasenter produserer 24/7

• Muligheter for kjøling vil derfor være viktig – også med tilleggsnæringer og/eller kobling mot 
fjernvarmeanlegg

• Eksempel tilleggsnæring: Fiskeoppdrett vil ofte ha netto kjølebehov

Tilleggsnæringer medfører 

• Økt arealbehov og en usikkerhet (markedsstyrt)



Økonomiske ringvirkninger

Det er gjennomført en rekke studier, som dekker

• Ulike typer datasentre

• Ulike land, og ulike regioner

• Analyser av utbygde datasentre, planlagte utbygginger og hypotetiske scenarier

Fellesnevneren for alle er

• Usikkerhet, og

• Vanligvis beregnes bruttovirkninger



Økonomiske ringvirkninger

Analysene inkluderer stort sett estimat for

- Direkte ringvirkninger

- Indirekte ringvirkninger

- Induserte ringvirkninger

Og kvalitative vurderinger av katalytiske ringvirkninger

Stort sett er det også bruttovirkninger som presenteres



Noen resultater 
Direkte, indirekte og induserte virkninger 
av

• Eksisterende colocation-anlegg i 
Norge

• Hypotetisk hyperscale-anlegg i Norge

Resultater avhenger bla av 

• Direkte sysselsetting

• Lokal/regional sysselsetting

• Kostnader

• Norske andeler

• Leverandørstruktur

• Ny næring -> større usikkerhet



Katalytiske virkninger

Nedstrøms virkninger

- Bidra til økt attraktivitet for andre virksomheter

- Bidra til økt produktivitet i andre virksomheter

Krevende å tallfeste

Erfaringer fra f.eks. Sverige tyder på at store datasentre gir vesentlige katalytiske 
virkninger

- Kapitalintensiv næring

- Høykompetansearbeidsplasser

- Klyngedannelse og innovasjon

- Legge til rette for bruk av ny teknologi (edge) 



Kort oppsummert:

Gode forutsetninger:

1. Det er økende etterspørsel etter datasenterkapasitet

2. Nasjonalt er det ønsket en utvikling med flere datasentre til Norge: 

«Regjeringen vil at Norge skal være en attraktiv nasjon for datasentre og annet 
databasert næringsliv.» (Norge som datasenternasjon)

3. Rogaland har gode forutsetninger for å tiltrekke seg store datasentre, med oppgradering av 
kraftnettet, fiber, store areal og kompetanse

4. Datasenter vil bidra til økt økonomisk aktivitet, kan tiltrekke seg annen virksomhet og noen 
typer datasentre vil kunne bidra til økt produktivitet i andre næringer (redusert 
arbeidskraftintensitet)



Kort oppsummert:

Men 

1. Flere typer virksomheter ønsker å utnytte kraftoverskuddet

2. Flere regioner og land konkurrerer om datasentrene

3. Store utbygginger gir konflikter med andre hensyn, men avhenger og av type datasenter og 
valg av lokalisering

4. Store datasentre gir utfordringer med overskuddsvarme, og tilleggsnæringer for å utnytte kan 
og kreve et betydelig areal.

5. Estimerte økonomiske ringvirkninger er bruttovirkninger, og tar ikke hensyn til alternativ bruk 
av ressursene – eksempelvis i annen kraftkrevende virksomhet



Spørsmål? 


