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1 Sammendrag 

Området ved Hasle er i første omgang utpekt som interessant, da det ligger sen-

tralt i forhold til viktige kritiske infrastrukturer, som tilgjengelig kraft og fiber, 

nærhet til internasjonal lufthavn, fornuftig adgang til velutdannet arbeidskraft og 

en attraktiv region osv. 

Arbeidet med fase 0 av hovedprosjektet for etablering av et stort datasenter  

(Hyperscale datasenter > 50MW effekt) på Hasle har fokusert på å avdekke  

mulige "showstoppere" knyttet til planarbeid, kraftforsyning og tilknytning til 

fibernett. Det er i tillegg satt i gang arbeid for å registrere en rekke forhold knyt-

tet til sted og kommune som eventuelle fremtidige kjøpere vil etterspørre. Det 

er i denne fasen ikke funnet vesentlige forhold som gjør at Hasle ikke vil kunne 

være et attraktivt valg for etablering av et Hyperscale datasenter. 

Planprosessen ble startet i denne fasen med politisk vedtak i Sarpsborg kommu-

ne og påfølgende offentlig høring av planprogram. Kommunen har nå engasjert 

en rådgiver for gjennomføring av planprosessen. Ferdig regulering antas å kun-

ne være gjennomført rundt årsskiftet 2018/2019. Hafslund Nett vil kunne levere 

kraft tilsvarende 50 MVA innenfor den tiden det tar å bearbeide tomten og byg-

ge anlegget. Tilsvarende vil fiberleverandørene kunne etablere en redundant 

fibertilknytning innenfor samme tidshorisont. 

Det vil også være mulig å oppskalere kraftforsyning slik at ytterligere kapasitet 

står ferdig til en neste faseutvidelse av datasenteret. 

Ut fra det som har fremkommet i denne fasen, har vi ikke avdek-

ket mulige showstoppere innenfor de tre hovedfeltene; plan, kraft 

og fiber. Det anbefales derfor å gå videre med utvikling av planer 

for datasenter på Hasle.  
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2 Bakgrunn for studiet 

2.1 Kort om datasenter 

Et Hyperscale datasenter er et komplisert og kraftkrevende industrianlegg som 

prosesserer og lagrer data. En definisjon på Hyperscale kan knyttes til et kraft-

forbruk > 50 MW, og datasenteret vil ha egen infrastruktur og bygg dedikert for 

en bruker. 

Andre datasenter hvor flere aktører leier plass og får tilgang til nødvendig infra-

struktur omtales ofte som colo (colocation). Ytterligere forenklet finnes det data-

sentre med utvinning av kryptovaluta (mining, Blockchain) som formål. Disse 

typer datasenter er ikke vurdert for lokasjon Hasle. 

Verden produserer digitale data raskere og raskere. Internasjonale aktører som 

tilbyr tjenester hvor søk og lagring av store datamengder er knyttet til tjeneste-

ne må etablere fysiske løsninger for lagring.  

Sentrale aktører av denne type er blant annet Apple, Facebook, Microsoft,  

Google og Amazon Web Services. Det kan forventes at flere selskap vil utvikle 

lignende behov fremover. Nye aktører i Europa, utover de allerede omtalte, kan 

være kinesiske aktører som Tenecent, Alibaba, Baidu etc. Bilfabrikanter og 

andre industrielle aktører vil i fremtiden likeledes ha markant stigende datapro-

sesserings og lagringsbehov og de vil kunne vurdere å drive dette på egen platt-

form. 

Utviklingen av Hyperscale datasentre på verdensplan er eksponentielt stigende, 

alene vil antallet nye besluttede Hyperscales (fra 24 internasjonale operatører) 

forventes å stige fra 259 i 2015 til 485 innen 2020, altså en økning på 87% i 

periodeni. Av disse vil 16-17% etableres i Europa. Norden er førende region i 

Europa for tiltrekning av disse investeringer, og dermed kan man forvente å til-

trekke store investeringer til Norge i perioden. Særlig den sikre kraftforsyningen, 

lave energipriser, bærekraftig grønn energi i regionen, "ease of doing business" 

og godt og kaldt klima, har vært årsaken til dette. 



 

 

     

UTVIDET MULIGHETSSTUDIE - STORE DATASENTER  9  

http://projects.cowiportal.com/ps/A095511/Documents/03 Project documents/Sarpsborg/Sarpsborg_Rapport.docx  

2.2 Utført forprosjekt 2017 

Forprosjektet «Mulighetsrom for store datasentre i Østfold» ble gjennomført på 

oppdrag fra Næringsriket Østfold. Forprosjektet viser at det er noen lokasjoner 

som har forutsetningene for å komme i betraktning i forhold til utbygging av 

store datasentre med hensyn på krafttilgang og fiber. Prosjektgruppen anbefalte 

derfor videre undersøkelser og utredninger knyttet til tomteareal i tilknytning til 

trafostasjonene Hasle og Tegneby i henholdsvis Sarpsborg og (ved) Våler. 

Internasjonale aktører som Google, Facebook, Apple, Microsoft og Amazon Web 

Service har de siste årene etablert store datasentre i Finland, Danmark og Sve-

rige, men så langt ingen sentre i Norge. 

Statkraft, Energi Norge m.fl. presenterte før sommeren 2017 en rapportii som 

dokumenterer ringvirkninger av en hypotetisk «hyperscale»  

datasenteretablering i Norge. Rapporten konkluderer med at etablering av et 

datasenter i Norge på lik linje med det Facebook har etablert i Luleå i Sverige vil 

kunne skape verdier for over fem milliarder kroner i løpet av 12 år og  

sysselsette over 6 800 årsverk. I tillegg vil datasenteret kunne sysselsette over 

450 årsverk i året og generere årlige verdier på 320 millioner kroner når det er i 

full drift. 

2.3 Ramme for videreføring av prosjektet 

Ved levering av rapport for forprosjektet ble det anbefalt å gå videre med et ho-

vedprosjekt, men å etablere en fase 0 for å sikre at et hovedprosjekt ville kunne 

gi ønsket verdi. Resultatmålene for hovedprosjekt fase 0 «Store datasentre til 

Østfold» er: 

› Avdekke eventuelle showstoppere knyttet til planprosess, kraftforsyning og 

 fibertilknytting for å etablere store datasenter i Sarpsborg, Våler og Marker 

› Introdusere brutto kravliste fra mulige interessenter og gjøre innledende 

 vurderinger relatert til etablering av et stort datasenter 

› Lage utkast til en prosjektplan for et hovedprosjekt som kan bringe  

 prosjektet helt fram til et punkt der alle nødvendige avtaler internt i  

 kommunen, i forhold til fylket, med entreprenører og andre for rask  

 oppstart av klargjøring av lokasjonen(e). 

Arbeidet må i fortsettelsen koordineres med pågående planarbeid i fylket. For-

prosjektet pekte også på at det vil være nyttig for Østfold å videreføre et sam-

arbeid med Vestfold og Statkraft for å dele erfaringer og relevant dokumenta-

sjon. I tillegg kommer aktivitetene som Innovasjon Norge utfører gjennom In-

vest in Norway som fremholder at Norge har rikelig vannkraft, verdensledende 

næringer, meget høy produktivitet og en sterk økonomi. De ønsker utenlandske 

investorer velkommen til det grønneste industriområdet i verden! 
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3 Hvorfor datasenter på Hasle? 

3.1 Behov i markedet 

Undersøkelser peker på at markedet for store datasenter er stort. De store in-

ternasjonale aktørene viser økende interesse for Skandinavia. 

I dag finnes, ifølge Cisco Cloud Index, rundt 300 Hyperscale datasenter i verden. 

Dette antall forventes å kunne bli fordoblet de neste 4 årene. 

Norden har vist seg å være en attraktiv region når investorer skal beslutte  

lokalisering av deres store datasenter. Særlig den sikre kraftforsyningen, lave 

energipriser, bærekraftig grønn energi i regionen, stabilt politisk klima, "ease of 

doing business" og godt og kaldt klima, har vært årsaken til dette. Gode loka-

sjoner i Norge vil kunne levere særlig godt og på Europeisk topp-nivå med hen-

syn til lav energipris og grønn energi. 

I Norge har noen få aktører kommet i gang med å utvikle sine områder for  

Hyperscale datasentre. Dette er Statkraft i Sandefjord og Skien, Bulk i Kristian-

sand, Oslo Data Center Location (ODCL) på Ringerike og Nordavind i Østerdalen. 

Det vil være be-hov for å kunne tilby langt flere alternativer i Norge fremover. I 

tillegg til disse, jobber flere aktører med å utvikle andre typer datasenter på en 

rekke steder. 

3.2 Vurderinger av attraktivitet for Hasle 

Vurderinger av attraktivitet for Hasle er gjort med utgangspunkt i preferanser og 

kravlister fra kjøpere som er samlet av COWI og Statkraft fra ulike tilsvarende 

prosjekt. Disse listene har allerede i fase 0 vært benyttet i workshop med 

Sarpsborg kommune og noe informasjon har blitt samlet og systematisert.  

3.2.1 Attraktivitet knyttet til plan, kraft og fiber 

Det foreligger ikke et ferdig regulert område for utbygging av datasenter. Som 

ytterligere beskrevet i kapittel 4, har imidlertid planarbeidet kommet godt i gang 

og Sarpsborg kommune har lagt stor tyngde i å gjennomføre dette arbeidet. 
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Hasle må betraktes som et av landets beste knutepunkter for kraft. Hele 4 grei-

ner på transmisjonsnettet går gjennom Hasle trafostasjon. Kraftsituasjonen er 

omtalt ytterliggere i kapittel 5. 

 

Det er bekreftet muligheter for fibertilknytning fra to uavhengige leverandører, 

og det er identifisert muligheter for ytterligere redundans i fiberkapasitet. Dette 

er omtalt i kapittel 6. 

3.2.2 Attraktivitet knyttet til øvrige forhold 

Utover krafttilførsel vil næringslivet og industrikompetansen i Sarpsborg måtte 

fremheves som en viktig fordel. Sarpsborg er en attraktiv kommune å bo i, og 

det vil være lett å bosette nødvendig kompetanse nært anlegget. Det er gode 

forbindelser til Oslo/Gardermoen både med offentlig transport og bil. 

Hasle ligger nært Glomma med muligheter for uttak av kjølevann. Det er også 

gjennom Østfold Energi vist interesse for samarbeid om bruk av overskudds-

varme fra anlegget. 

Hasle er et område som ikke er regulert til næringsformål. Det er flere  

grunneiere som eier det aktuelle området. Det er en forutsetning for prosjektet 

at man kommer frem til gode samhandlingsløsninger med grunneierne.  

Området har noe dårligere lokal kommunikasjonsmessig tilgang til Sarpsborg 

sentrum, jernbane og E6 enn det som hadde vært optimalt. Kommunikasjon vi-

dere til Oslo er likevel å anse som god. 

Også for de store 'sky'-aktørene som Amazon Web Services, Microsoft og Google 

ligger Sarpsborg godt til 100 km syd for Oslo. Her kan en skytjenesteleverandør 

(med eget datasenter) understøtte utviklingen av det digitale næringsliv om-

kring Oslo. Man har sett lignende beliggenhet for Vesterås i Sverige, ca. 100 km 

utenfor hovedstad, gjorde utslag for valg av plassering for en 1 milliard USD in-

vestering. 
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4 Planprosess 

4.1 Dagens status for området på Hasle 

Det aktuelle området på Hasle er i dag ikke regulert til næringsformål. Området 

ligger inne i kommuneplanen som LNF område (landbruk-, natur- og friluftsom-

råde). 

4.2 Forslag til planprogram 

Det er utarbeidet et forslag til planprogram for Hasle som ligger som vedlegg til 

denne rapporten. Planprogrammet er utarbeidet av Sarpsborg kommune i sam-

arbeid med COWI AS. Det aktuelle området er avgrenset ved: 

 

       

Figur 1 Avgrensning av planområde foreslått i planprogram 
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COWI har gjennomført en tilsvarende regulering i Ringerike kommune innenfor 

tilsvarende tidsrammer som er antydet for Sarpsborg. Erfaring fra denne proses-

sen er innarbeidet i foreslått planprogram. 

 

4.3 Mulig tidsplan for planprosessen 

Planprogrammet trekker opp en mulig tidsplan som kan muliggjøre komplett 

reguleringsprosess av området i løpet av 12 måneder. En slik prosess forutset-

ter: 

› Vedtak om varsel om oppstart og utleggelse av planprogram til offentlig 

ettersyn, desember 2017 

› Fastsettelse av planprogram, mars 2018 

› Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn (1. gangs behandling), før som-

merferie 2018 

› Ingen innsigelser til planforslaget. 

For at denne tidsplanen skal holde, må prosessen være godt forankret i ledelsen 

både administrativt og politisk. Det må avholdes møter med ledelsen i de offent-

lige høringsinstanser (særlig Fylkesmannen, fylkeskommunen og Statens vegve-

sen) både i oppstartsfasen og i forbindelse med at planen blir sendt på offentlig 

ettersyn og høring. 

4.4 Stakeholdere for planprosessen 

Grunneierne er vesentlige i denne prosessen. Det er viktig at grunneierne ønsker 

denne utviklingen for sitt eget og kommunens beste. Sarpsborg kommune har 

på et tidlig tidspunkt informert grunneierne om prosessen og grunneierne har 

blitt oppfattet positive til en videre prosess. 

Tanken om å kunne etablere store datasenter i Østfold har kommet opp gjen-

nom Næringsriket i Østfold som er et samlet fylkesinitiativ der fylkeskommune, 

fylkesmann og alle kommuner deltar. Etableringen blir således et felles Østfold 

initiativ langt mer enn en plansak fremmet av Sarpsborg kommune. Forankring-

en i Næringsriket er god, men fylkeskommune og fylkesmannen vil være formel-

le parter i en planprosess. 

Statens vegvesen vil, som for alle større saker, være en viktig part i plan og re-

gulering og må aktivt trekkes inn tidlig i prosessen 

Statnett vil både være en leverandør av infrastruktur for kraft, men også en part 

i plansaken. Statnett eier linjer som vil være omramming og krysser det fore-

slåtte området.  
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5 Krafttilførsel 

5.1 Dagens situasjon/kapasitet Hasle trafo 

Aktuell lokasjon for datasenter ved Hasle er i kort avstand til Hasle transforma-

torstasjon. Kraft til et datasenter vil bli hentet fra denne stasjonen.  

Hasle transformatorstasjon har ulike spenningsnivåer, hvor 420 kV og 300 kV 

representerer transmisjonsnettet som går gjennom Hasle stasjon. På dette ni-

vået overføres kraft mellom landsdeler og utlandet, og store mengder kraft er 

tilgjengelig. 

For å få den elektriske kraften ned til et egnet spenningsnivå, må den transfor-

meres. På Hasle trafo transformeres kraften først ned til 132 kV og deretter ned 

til 47 kV for lokal distribusjon i Østfold. Et stort datasenter vil trolig ønske å bli 

forsynt med en 132 kV forbindelse. Hasle transformatorstasjonen har begrenset 

ledig kapasitet i eksisterende transformatorer, men det ser ut til å være plass til 

videre utbygging inne på stasjonen eller i umiddelbar nærhet.  

5.2 Aktører og roller 

Hafslund Nett eier 132 kV delen av Hasle transformatorstasjon og vil være den 

aktøren som bygger ut anlegget for å kunne gi kraft til et stort datasenter. 

Statnett er systemansvarlig for det norske kraftsystemet og forbindelser til ut-

landet. Statnett er eier og drifter den delen av Hasle som tilhører transmisjons-

nettet på 420 kV.  

NVE forvalter Norges energiressurser og behandler konsesjoner til energianlegg. 

5.3 Mulig utbygging i trinn 

Det er muligheter for å ta ut opptil 50 MVA fra 132 kV nivået med installasjon av 

nye brytersett i Hasle transformatorstasjon. Utbygging av et slikt trinn vil i ho-

vedsak involvere Hafslund Nett, men også NVE for konsesjon.  
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Det må videre installeres kabling fram til datasenteret og dette vil kreve egen 

trasé. 

En videre økning til 100 MVA kapasitet vil kreve ny transformator og utvidet 

koblingsanlegg ved Hasle transformatorstasjon. Det vil derfor være et arealbe-

hov tilknyttet utbygging av transformatorstasjonen for et slikt kraftbehov. En 

slik videre utbygging vil også i større grad involvere Statnett. 

5.4 Kostnader og tid 

For å utvide bryteranlegget for 132 kV system på Hasle for en kapasitet på om-

trent 50 MVA, vil en slik utbygging ta minst to år – avhengig av konsesjon. Det 

forutsettes saksgang type A for konsesjonssøknad til NVE, grunnet lengde på 

kraftledning er mindre enn 2 km. Estimert kost for bryteranlegg og dobbel føring 

av kabling fram til datasenter lokasjon Hasle er i størrelsesorden 20-35 MNOK. 

En konsesjonssøknad som beskrevet over krever et søkersubjekt. Dette kan 

være Hafslund Nett (som nettselskap, slik Skagerak trolig tar rollen i prosjekte-

ne i Vestfold), et eiendomsselskap eller en utbygger. Vurderinger rundt dette må 

tas tidlig i neste fase. 

En videre økning til 100 MVA kapasitet antatt utbyggingstid vil da være ytterli-

gere 2-4 år. En slik utbygging kan enten være første trinn, dersom dette trinnet 

krever mer enn 50 MVA, eller dette er utbyggingstrinn nummer to for å øke ef-

fektuttaket til totalt 150 MVA. Et kostanslag for en slik utbygging er på omtrent 

40 millioner for en direkte 420 kV føring og nærmere 100 millioner inkludert 132 

kV koblingsanlegg på eller ved Hasle stasjon. Kostnader og tidsplan forutsettes 

estimert nærmere i neste prosjektfase. 

Dette prosjektet har forspurt på de første 50 MVA slik beskrevet over, og vil slik 

stå 'først i køen' inntil en konsesjon foreligger. Dersom andre aktører kommer 

med bestilling av hele eller deler av disse 50 MVA som er relativt rimelig til-

gjengelig, vil det prosjektet som kommer nummer to måtte dekke hele kostna-

den med utbygging av transformatorkapasitet.  

5.5 Videre arbeid 

Det må lages en plan sammen med Hafslund Nett og Statnett som viser hvor 

raskt man eventuelt kan gå direkte til 100 MVA eller høyere effekter. 

Et datasenter krever uavhengige forsyninger av kraft. Krav til grad av uavheng-

ighet eller redundans er avhengig av utbyggers behov og type datasenter. Hasle 

transformatorstasjon vil kunne gi forsyning fra to uavhengige brytersett, men 

dersom hele stasjonen faller ut, faller begge forsyningene ut. Graden av redun-

dans bør utredes i neste fase, sammen med utredning av andre løsninger for 

ytterligere redundans.  

Foreløpige antakelser viser kabelføringer til datasenter. Det betyr kabel gravd 

ned i bakken, ikke luftstrekk med master. Konsesjonsbehandling og høring for 
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kabel i bakken går normalt raskere enn tilsvarende luftstrekk. Denne løsningen 

må konkluderes sammen med traséer for føringsveiene. 

Statnett har oppgitt litt data om feilstatestikk for Hasle stasjon, og det er regi-

strert kun ett utfall på varighet over en time siden 1998.    

 

Søknader om anlegg i transmisjonsnettet behandles av NVE. Konsesjonsarbeidet 

er avgjørende for gjennomføringstiden og det anbefales at dette påbegynnes i 

neste fase. 
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6 Fibertilknytning 

6.1 Krav til fibertilknytning for datasenter 

De store datasentre har krav om data-konnektivitet til omverdenen via 3-4 fy-

sisk redundante føringsveier. De store datasenter-aktørene krever langdistanse 

mørke fiber. Mørke fiber er enkeltfiber eller fiberpar for optisk kommunikasjon 

som ikke allerede er i bruk. Det vil si de er ikke påsatt lys fra transmisjonsut-

styr.  

Innenfor samme fiber kan kommunikasjonen deles inn i ulike bølgelengder med 

teknologier som coarse wavelength division multiplexing (CWDM) og dense wa-

velength division multiplexing (DWDM). Slik kan deler av et fiber dedikeres en 

tjeneste eller kunde, ofte referert til som grå fibre.  

Mangel på tilstrekkelig antall internasjonale data-linjer og deres kapasitet har 

tidligere vært en utfordring for salg av norske datasenter prosjekter. Fysisk 

nærhet til Sentral-Europa er en viktig faktor, sammen med mest mulig kontinu-

erlige fiber hele distansen. For moderne tjenester måles latenstid i ms, og er 

avgjørende for funksjonalitet. Det er viktig å understreke og kunne vise gode 

fiberløsninger for potensielle utbyggere.  

For arbeide med datakonnektivitet i denne prosjektfasen har vi hatt kontakt med 

fire ledende leverandører; Telenor, BroadNet, Altibox og EasyFibre / Eidsiva 

bredbånd. Generelt er åpenheten rundt kapasiteter og føringsveier varierende 

og begrenset fra noen leverandører, men vi har fått tilgang til koblingspunkter i 

eksisterende nettverk. BroadNet tilbyr ikke løsning med fiber ut fra Norge, slik 

at en løsning vil måtte kombinere andre tjenestetilbydere. 

Når det gjelder avstand til Sentral-Europa, har Facebooks beslutning om å bygge 

datasenter i det nordlige Sverige vist at det er mulig å ha datasenter lokasjoner i 

nordlige strøk av regionen.  
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6.2 Eksisterende fiberlinjer i området 

For fibertilknytning er det bekreftet muligheter fra to leverandører. Hovedtraséer 

for fiber til telesentraler ved Ise og i Sarpsborg vil følge eksisterende veier. Al-

ternativ ruting av kabel i elv og delvis bruk av fiberkapasitet i Sarpsborg kom-

munes nett er også alternativer, og disse alternativene gir mindre behov for 

gravearbeider. Disse mulighetene er ikke fullt ut utredet. 

6.3 Utbyggingsmuligheter 

Telekommunikasjonsmessig vil det etableres redundante linjer fra første fase. 

Sentrale aktører innen telekommunikasjon har bekreftet at det vil være mulig å 

levere sammenhengende fiberpar mot utlandet fra to uavhengige grensesnitt, 

hvorav et i sør og et i øst. Dette betyr mørke fibre.  

Videre redundans utover disse to løsningene er utredet, og alternativer er identi-

fisert, men kun i form av grå fibre. Dette bildet er dynamisk, det endres med 

utbygginger av fibernettene og etter hvert som kapasitet blir utnyttet. 

 

Figur 2 Eksempel på lokale føringsveier ved Hasle til eksisterende fibernettverk/sentraler, 

stiplet rød / blå. 

6.4 Kostnader 

Lokale tiltak som graving av grøfter til anlegget er estimert til å beløpe seg til 9-

10 MNOK, mens estimatene for redundant tilkobling av mørke fibre til utlandet 

er i området 35-45 MNOK grunnet andre oppgraderinger. Dette er for redundant 

føring av en enkelt tilbyder. Ytterligere redundans fra samme selskap vil ha om-
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trent samme kost. Alternativt kan fiber fra ulike leverandører kombineres, i form 

av utnyttelse av grå fibre, og slik er det i sum er mulig å få 3-4-5 føringsveier. 

6.5 Konnektivitet til Europa 

Ulike datasenter-aktører kan ha ulike behov for kapasitet og mørke fibre til ut-

landet. Vi har i denne prosjektfasen ikke studert kapasiteter i nettverk utenfor 

Norge, men sett på mulighetene for lokal tilknytting. For konnektivitet ut av 

Norge henvises det til NKOM's rapport 'Kartlegging og vurdering av infrastruktur 

som kan nyttiggjøres av datasentre'iii.  

Regjeringen har som følge av anbefalinger i rapporten over bevilget 100 millio-

ner kroner til å legge til rette for nye fiberkabler til utlandet.  

Som forbedrende tiltak kan mulige prosjekter som Skagenfiber, Havfrue og NO-

UK kablene listes. For Østfold vil spesielt realisering av Skagenfibers planer være 

fordelaktige og styrke posisjonen. 

Det er sannsynlig at minst ett av disse prosjektene vil bli realisert i de neste 

årene, og dette gir muligheter for ekstra føringsveier til Sentral-Europa og sann-

synligvis forbedrede latenstider. 
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7 Planlagt videre arbeid 

7.1 Avslutning av hovedprosjekt fase 0 

Etter planen skal fase 0 avsluttes i løpet av mars 2018 med en rapport som dek-

ker arbeidet i Sarpsborg, Våler og Marker. Sarpsborg har allerede ved utgangen 

av november 2017 kommet så langt som planen for fase 0 la opp til. 

7.2 Innhold i mulig hovedprosjekt 

Et hovedprosjekt vil trolig kunne være samfinansiert mellom Næringsriket og 

den enkelte kommune som er inne som part. Hovedprosjektet bør munne ut i et 

salgbart prospekt som evt. kan inngå og videreutvikles som en del av Statkraft 

sin portefølje. 

Hovedprosjektet vil samle informasjon i henhold til de preferanser fra kjøpere 

som er samlet fra COWI og Statkraft. Disse listene har allerede i fase 0 vært 

aktivt benyttet i Sarpsborg kommune. 

Det vil være naturlig at hovedprosjektet går over samme tidsperiode som plan-

prosessen. Planprosessen vil likevel ikke være en direkte del av hovedprosjek-

tet, men må kjøres av den respektive kommune.  

Hovedprosjektet vil inneholde: 

› Oppdatert planstatus 

› Systematisk bearbeide preferanse informasjon som svarer på de spørsmål 

som normalt stilles av utbyggere av denne type anlegg (Hyperscale DC) 

› 3D modell som viser mulig utbygging av området 

› Økonomiske kostnadsanalyser for utbygging av området. Dette inkluderer 

innhenting av tilbud for opparbeidelse av tomt samt tilførsel av kraft og 

fiber. 
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7.3 Salgskanaler for lokasjon Hasle 

Statkraft har ønsket å ta en koordinerende rolle for norske områder som tilbys 

som tomt for store datasenter. Statkraft har foreløpig prioritert å utvikle to om-

råder i henholdsvis Vestfold og Telemark. Statkraft har ved flere anledninger fått 

informasjon om prosjektene i Østfold, og har med en viss interesse fulgt utvik-

lingen. 

 

Det vil således være aktuelt å kontakte Statkraft med tanke på et mulig samar-

beide når utviklingen av et foreløpig prospekt har kommet til et høyere moden-

hetsnivå og planprosessen viser tilfredsstillende fremdrift. Trolig vil dette være 

før sommeren 2018. 

Utover Statkraft jobber Invest in Norway med markedsføring av norske prospek-

ter. Det kan også benyttes kanaler både i SMART Innovation Norway og COWI 

for å knytte til seg mulige kjøpere. Dette vil trolig være mulig å gjennomføre i et 

eventuelt parallelt løp med Statkraft eller Invest in Norway. 

7.4 Tidsskjema 

Det videre arbeid i hovedprosjektet vil ende opp i et tidsskjema for prosjektet 

som vil bli en viktig del av prospektet som tilbys markedet. En kjøper av tomt til 

datasenter ønsker med mest mulig sikkerhet å kunne vite når et datasenter kan 

etableres. I denne fasen av prosjektet har vi en foreløpig plan for videre 

aktiviteter.  

 

Figur 3 Foreløpig plan for videre aktiviteter 

Det vil være aktuelt å innhente tilbud på opparbeidelse av tomt og vegforbindel-

se fra entreprenør som både omfatter kostnad og fremdrift. Likeledes må det 

foreligge et tilsvarende tilbud fra en kraftprodusent og Hafslund nett for nettil-

knytning. 

Et tidsskjema må klart angi tidsrommet fra kontrakt for kjøp av tomt til kjøper 

kan starte bygging. Prosjektet må jobbe for at dette tidsrommet blir så lite som 

mulig. Dette løses best gjennom grundig planlegging. 
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