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1. Sammendrag 
Arbeidet med fase 0 av hovedprosjektet for etablering av store datasentre  

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

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

aktuelle områder i Våler, Sarpsborg og Marker. Det er i tillegg gjort innledende vurderinger 

knyttet til en rekke forhold som en eventuell fremtidig kjøper vil etterspørre.  

For Våler og Sarpsborg er det i denne fasen ikke funnet vesentlige forhold som er til hinder 

for å gjøre lokasjonene til attraktive valg for etablering av Hyperscale datasentre. Sarpsborg 

har kommet noe lenger i planprosessen og det er også mer kraft tilgjengelig for en første 

utbyggingsfase. Våler er fortsatt vurdert som godt egnet og vil trolig passe best for en større 

utbygging direkte. Det anbefales derfor å gå videre med utvikling av planer for datasenter på 

hhv. Gylderåsen og Hasle. Marker er ikke funnet å være en mulig lokasjon for Hyperscale 

datasenter og gis separat anbefaling. 

Prosjektgruppen foreslår at det etableres et hovedprosjekt for å klargjøre en eller flere av 

tomtene i Våler og Sarpsborg inkludert alle nødvendige tillatelser, detaljregulering og 

konsesjoner. Gruppen foreslår videre at det utarbeides teknisk og kommersiell 

dokumentasjon med tilhørende salg- og markedsføringsmateriale som er godt nok til å sikre 

at Invest in Norway og norske prosjekter som f. eks. Statkraft har god nok informasjon om 

Østfold-lokasjonenes egnethet til å kunne markedsføre dem sammen med øvrige norske 

lokasjoner av tilsvarende kvalitet til en internasjonal kundegruppe.  

Hovedprosjektet «Store datasentre til Østfold» foreslås delt inn i faser. 

1. Planfasen 

2. Kommersialiseringsfasen 

3. Salg- og markedsføringsfasen 

Prosjektgruppen ser altså for seg at hovedprosjektet deles opp i 3 faser der fase 2 og 3 er 

opsjoner i avtalene med en konsulent og andre underleverandører. Det er viktig at 

konsulenten hele veien sikrer kompetanseoverføring til utpekte «ildsjeler» i kommunene.  

Prosjektgruppen mener at det vil være svært nyttig for Østfold å videreføre dialogen med 

tredjeparter som Invest in Norway, Statkraft, ODCL (Oslo Data Center Location), Nordavind 

m. fl.).  

Marker er ikke vurdert å være en mulig lokasjon for et Hyperscale datasenter, men 

forholdene ligger likevel godt til rette for andre typer datasenter. Dette kan være datasentre 

hvor flere aktører leier plass og får tilgang til nødvendig infrastruktur som f.eks. et medium 

nasjonalt serverhotell eller en skytjenesteleverandør. Datasentre med formål om utvinning 

av kryptovaluta (f.eks. Bitcoin) eller Blockchain beregninger kan også være aktuelle for 

Marker. 

Ut fra det som har fremkommet i fase 0 prosjektet, anbefales Marker kommune å gå videre 

med en stegvis utvikling av planer for datasenter på Ørje.  

http://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/invest-in-norway/
https://www.statkraftdatacentersites.com/
http://www.oslodclo.com/
http://www.oslodclo.com/
https://nordavind.com/
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Prosjektgruppen foreslår at det etableres et hovedprosjekt for Marker som tar frem et 

teknisk underlag og et passende salgs- og markedsføringsmateriale for etablering av 

datasentre tilpasset kraftsituasjonen og ønsket arealbruk.  
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2. Mål og rammer for hovedprosjekt fase 0 
Forprosjektet «Mulighetsrom for store datasentre i Østfold» ble gjennomført på oppdrag fra 

Næringsriket Østfold (som nylig har endret navn til: Partnerskap for Næringsutvikling i 

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. 

 

2.1 Prosjektmedarbeidere og forfattere 
Hovedprosjekt fase 0 bygger på forprosjektet nevnt ovenfor. Smart Innovation Norway AS 
forlenget avtalen med COWI AS for å gjennomføre prosjektet. Fra COWI AS har følgende 
personer deltatt i prosjektet og i rapportskrivingen: 

• Jørn Christen Johnsen 

• Geir Thomas Johansen 

• Liv Åsne Teksle 

• Joakim Petersen 
 

Smart Innovation Norway AS ved Tor Ø. Frydenberg har ledet prosjektet og rapportert til 

Næringsriket Østfold.  

  

2.2 Bakgrunnen for initiativet 
Behovet for store datasentre (eller et HSDC (HyperScale Data Center) definert som sentre 

med et forbruk over 50 MW) er økende. Det produseres, distribueres og prosesseres mer 

data enn noen gang tidligere og skylagring og andre online-tjenester blir mer og mer vanlig.  

I dette globale markedet ønsker kunder og eiere av slike datasentre plassert på egnede 

lokasjoner, med blant annet redundant fornybar kraftforsyning, redundant fiberinfrastruktur 

og kvalifisert arbeidskraft. 

Smart Innovation Norway AS tok initiativet i november 2016 og foreslo et forprosjekt for 

Næringsriket Østfold for å vurdere om Østfold kunne ta del i denne utviklingen. 

 

2.2.1 Interessen for etableringer i Norden øker 
I de senere årene har vi sett at interessen for å etablere store datasentre i BeNeLux og 

spesielt Irland har avtatt, og Norden har vokst frem som det mest attraktive området for 

etablering av slike datasentre. Internasjonale aktører som Google, Facebook, Apple og 

Amazon Web Service har de siste årene etablert store datasentre i Danmark og Sverige. Nye 

aktører er aktuelle for det nordiske markedet f.eks. andre amerikanske IT-selskaper, 

kinesiske internettselskaper, europeisk bilindustri, etc.  

World Economic Forum skriver i sin rapport Global Energy Architecture Performance Index 

Report 2017 at Norge er rangert som nummer 2 i verden på energiforsyning (EAPI 2017). 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Energy_Architecture_Performance_Index_2017.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Energy_Architecture_Performance_Index_2017.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Energy_Architecture_Performance_Index_2017.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Energy_Architecture_Performance_Index_2017.pdf
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Norge regnes også som svært trygt å operere i og ligger som nummer to i verden på 

konsulentselskapet Cushman & Wakefields risikoindeks for datasentre rangering som et  

stabilt demokrati og med et EU-tilpasset regelverk.  

Invest in Norway opplever økende interesse fra utenlandske aktører for etablering i Norge. 

 

2.2.2 Store datasentre vil bidra til grønn vekst og betydelig verdiskaping  
Norge har dessverre så langt ikke nådd opp i konkurransen med de andre nordiske landene. 

Imidlertid har Norge et overskudd av fornybar kraft, og ved å forbruke en del av dette 

overskuddet kan datasenterindustrien bidra til grønn vekst i Norge. Derfor har den norske 

energibransjen engasjert seg for å få frem egnede norske lokasjoner. 

Statkraft, Energi Norge m.fl. presenterte før sommeren 2017 en rapport 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.1 

 

2.2.3 Politisk vilje til å satse på store datasentre i Norge 
Regjeringen kom nylig på banen (22.02.2018) med en pressemelding om ny 

datasenterstrategi og annonserte at Norge kan bli et av verdens mest attraktive land for 

datasentre og databasert næringsliv.  

Regjeringen sier at Norge skal være et attraktivt land å investere i for databasert næringsliv 

og datasentre. Dersom vi skal sikre et bærekraftig velferdssamfunn trenger vi nye næringer 

som skaper arbeidsplasser og økt verdiskaping.  

Norge er et av Europas mest digitaliserte land, med digital infrastruktur i verdenstoppen og 

en befolkning som ligger veldig langt fremme når det gjelder å ta i bruk ny teknologi. 

Norge har et godt utgangspunkt for å utvikle databasert næringsvirksomhet, og 

kraftforsyning er fornybar, fleksibel, sikker og har konkurransedyktige priser. 

De 3 viktigste tiltakene i regjeringens nye datasenterstrategi er: 

1. Eiendomsskatt på produksjonsutstyr- og installasjoner i verk og bruk fjernes 

2. Totalt 100 millioner kroner for å legge til rette for flere fiberkabler til utlandet 

3. Økt bevilgning til Innovasjon Norges Invest in Norway-funksjon på 10 millioner  

 

2.3 Oppdraget fra Næringsriket til Smart Innovation Norway AS 
Dere (anmerkning: betyr Smart Innovation Norway AS) underrettes med dette om vedtak i 

sak PS 81/2017 «Søknad om støtte til videre utredninger av mulighetene for etablering av 

                                                             
1 https://www.energinorge.no/contentassets/1d68f8f603d642ee8117059fd1207bab/datasenterrapport_endelig_v2-002.pdf  

 

http://www.cushmanwakefield.com/en/research-and-insight/2016/data-centre-risk-index-2016/
https://www.energinorge.no/contentassets/1d68f8f603d642ee8117059fd1207bab/datasenterrapport_endelig_v2-002.pdf
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store datasenter i Østfold». Saken er behandlet i Næring og kulturkomiteen den 18. oktober 

2017, der det ble fattet følgende vedtak: 

1. Østfold fylkeskommune bevilger inntil kr. 300.000,- til fase 0 av hovedprosjektet 
«Store datasenter til Østfold». 

2. Midlene bevilges med inntil kr. 100.000,- pr. prosjekt under forutsetning av at de 
berørte kommunene, Sarpsborg, Våler og Marker bevilger kr. 100.000,- hver til 
prosjektet i sin kommune 

Vilkår for vedtak: 

• Utredningen skal inneholde avklaringer på planstatus, eventuelle arealkonflikt og 
forholdet til fylkesplanens prinsipper for arealbruk og lokalisering av 
næringsvirksomhet. 

• Marker kommune inviteres inn i prosjektet for å utrede mulighetene for et stort 
datasenter i tilknytningen til planlagte vindmøllepark i Marker. 

• En prosjektplan for fase 0 inkludert et aktivitetsbudsjett skal sendes inn til Østfold 
fylkeskommune for godkjenning. Fylkesrådmannen har fullmakt til godkjenning. 

• Sluttrapport rapporteres til Østfold fylkeskommune. Mal for rapportering følger 
vedlagt. Sluttrapport sendes innen 2 måneder etter prosjektslutt. 

• Vesentlige avvik fra aktiviteter, milepæler og økonomi skal godkjennes av Østfold 
fylkeskommune. 

Støttemottaker plikter å opplyse om at prosjektet er støttet av Østfold fylkeskommune. (Se 

rutiner for tilskuddsordninger for Regionalutviklings- og Samfunnsplanavdelingen i Østfold 

fylkeskommune.) 

 

2.4 Mål for hovedprosjekt fase 0 
Ved levering av rapport for forprosjektet ble det anbefalt å gå videre med et hovedprosjekt, 

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. Forprosjektet 

pekte også på at det vil være nyttig for Østfold å videreføre et samarbeid med Vestfold og 

Statkraft for å dele erfaringer og relevant dokumentasjon. I tillegg kommer aktivitetene som 

Innovasjon Norge utfører gjennom Invest 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. Måloppnåelse 
Arbeidet med fase 0 av hovedprosjektet for etablering av store datasentre  

(Hyperscale datasenter > 50MW effekt) i Østfold 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 knyttet til sted og kommune 

som eventuelle fremtidige kjøpere vil etterspørre.  

Det har vært jobbet med de tre områdene Hasle (Sarpsborg), Gylderåsen (Våler) og Ørje 

(Marker). Noe av arbeidet har vært gjort på et felles nivå f.eks. krafttilførsel, fibertilknytning 

og kontakten med Invest in Norway, Statkraft, andre datasenterinitiativ samt offentlige 

myndigheter. I tillegg har det vært jobbet direkte inn mot hver enkelt kommune. 

Funn og betraktninger er vist i dette kapitlet. 

  

3.1 Hovedfokusområder  
Planprosess, kraftforsyning og fibertilknytning har vært hovedfokusområder i denne fasen. 

Under følger generelle betraktninger for hver av fokusområdene. Mer spesifikke 

betraktninger knyttet til hver enkelt lokasjon beskrives i pkt. 3.2.  

   

3.1.1 Planprosess 
Kommunene må gjennomføre en komplett reguleringsprosess av de valgte lokasjonene. 

Prosessen krever bl.a. at planprogram legges ut til offentlig ettersyn og behandling av 

eventuelle innsigelser til planforslaget. Prosessen må være godt forankret i ledelsen både 

administrativt og politisk. Det må avholdes møter med ledelsen i de offentlige 

høringsinstanser (særlig Fylkesmannen, fylkeskommunen og Statens vegvesen) både i 

oppstartsfasen og i forbindelse med at planen blir sendt på offentlig ettersyn og høring. 

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

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 i den enkelte kommune. Planprosessene rundt store datasentre er godt forankret i 

Næringsriket, fylkeskommunen og hos fylkesmannen. Dette kan bidra til effektive og gode 

planprosesser i kommunene. 

 

3.1.2 Kraftforsyning 
Hafslund Nett AS er nettselskap med regionalt ansvar for Østfold og forvalter 

distribusjonsnettet i fylket. Statnett SF er systemansvarlig for det norske kraftsystemet og 

forbindelser til utlandet. Statnett er eier og drifter den delen av Hasle som tilhører 

transmisjonsnettet på 420 kV. NVE forvalter Norges energiressurser og behandler 

konsesjoner til energianlegg. 
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I et overordnet møte med Statnett og Hafslund ble det enighet om at Hafslund Nett er den 

naturlige aktøren å kontakte for tilkobling og utbygging for store datasentre i Østfold.  

Etablering av krafttilførsel kan for flere av prosjektene bli liggende på kritisk tidslinje. Det er 

derfor viktig at man kommer tidlig i gang med konsesjonsprosessene slik at ikke dette blir et 

tidsmessig hinder. En konsesjonssøknad krever et søkersubjekt. Ingen av prosjektene har per 

d.d. rigget ferdig et søkersubjekt for en konsesjonsprosess. En mulighet kan være Hafslund 

Nett (som nettselskap, slik Skagerak trolig tar rollen i prosjektene i Vestfold og Eidsiva for 

Nordavind), et eiendomsselskap eller en utbygger. Vurderinger rundt dette må tas tidlig i 

neste fase. 

 

3.1.3 Fibertilknytning 
De store datasentre har krav om data-konnektivitet til omverdenen via 3-4 fysisk redundante 

føringsveier. De store datasenter-aktørene krever langdistanse mørke fiber. Mørke fiber er 

enkeltfibre eller fiberpar for optisk kommunikasjon som ikke allerede er i bruk. Det vil si de 

er ikke påsatt lys fra transmisjonsutstyr.  

For arbeide med data-konnektivitet 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 kombineres andre 

tjenestetilbydere. 

Prosjektet har gjennom avklaringer med aktuelle aktører funnet tilstrekkelig fiberkapasitet til 

å hevde at dette ikke er et hinder for å etablere store datasentre i Østfold.  Vi har observert 

en utvikling i markedet der leverandører som Telenor og Broadnet har begynt å tilby mer 

mørk fiber etter at NKOM-rapporten kom ut. F. eks. kan ODCL på Ringerike fortelle om 

vesentlig bedre tilgang på mørk fiber bare i løpet av kort tid. 

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 sannsynligvis 

forbedrede latenstider.  

Vedlagt rapporten følger et notat fra Skagenfiber som beskriver deres prosjekt, mulighet for 

realisering og positive virkninger for samfunnet. Realisering av deres planlagte kabel mellom 

Østfold/Fredrikstad og Nord-Jylland i Danmark vil være svært fordelaktig for datasenter-

lokasjonene i Østfold, men dette er ingen forutsetning for å lykkes med datasentersatsingen 

i fylket.  

Prosjektet er positive til Skagenfiber-initiativet, men enkelte utsagn i notatet må sees i lys av 

Skagenfibers kommersielle interesser. Prosjektet stiller seg imidlertid bak notatets 

konklusjon: «Skagenfiber AS vil med en ny internasjonal fiberforbindelse fra Østfold til 
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Danmark etablere gode forutsetninger for en regional datasentersatsning. Den vil også bidra 

til styrket konkurransekraft i forhold til andre regionale initiativ i Norge.»        

 

3.2 Andre vurderingskriterier 
Vurderinger av attraktivitet for områdene 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/vist i workshop med Våler og Sarpsborg, og noe 

informasjon har blitt samlet og systematisert. Hensikten med å bringe inn kjøpernes 

kravlister i en slik tidlig fase har vært å bevisstgjøre kommunene på prosessene og 

dokumentasjonskravene som følger i senere prosjektfaser.  

Det er i diskusjoner rundt disse kravlistene ikke avdekket vesentlige negative forhold som 

påvirker våre anbefalinger.  

 

3.3 Måloppnåelse og anbefalinger for den enkelte lokasjon  
Det er laget en separat rapport for hver av de 3 lokasjonene. Disse rapportene er utarbeidet 

av COWI AS og er vedlagt denne rapporten. 

Under følger en oppsummering fra disse rapportene med de viktigste funnene for hvert 

område. 

  

3.3.1 Hasle 
Området ved Hasle er i første omgang utpekt som interessant, da det ligger sentralt 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. 

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 kommune og 

påfølgende offentlig høring av planprogram. Kommunen har nå engasjert en rådgiver for 

gjennomføring av planprosessen. Ferdig regulering antas å kunne være gjennomført rundt 

årsskiftet 2018/2019. Hafslund Nett vil kunne levere kraft tilsvarende 50 MVA innenfor den 

tiden det tar å bearbeide tomten og bygge 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.  

Anbefaling: Ut fra det som har fremkommet i denne fasen, har vi ikke avdekket 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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3.3.2 Gylderåsen 
Området ved Gylderåsen er i første omgang utpekt som interessant, da det ligger sentralt i 

forhold til viktige kritiske infrastrukturer, så som tilgjengelig kraft og fiber, nærhet til 

internasjonal lufthavn, fornuftig adgang til velutdannet arbeidskraft og attraktiv region osv. 

Det er i denne fasen ikke funnet vesentlige forhold som hindrer at Gylderåsen vil kunne være 

et attraktivt valg for etablering av et Hyperscale datasenter. 

Planprosessen vil ved oppstart/vedtak av planprogram i april 2018 kunne gjennomføres på 

under et år. Fiberleverandørene vil kunne etablere en redundant fibertilknytning innenfor 

samme tidshorisont. 

Vår oppfatning av mulighet for kraftforsyning fra Tegneby stasjon har under denne 

prosjektfasen endret seg. Det er nå avklart at det ikke er tilgjengelig kraft på ønsket 

spenningsnivå for en mulig første fase. En utbygging vil derfor kreve større investeringer enn 

antatt i tidligere fase, men vil likevel kunne være attraktiv for en utbygger som planlegger et 

større datasenter direkte. 

Anbefaling: Ut fra det som har fremkommet i denne fasen, har vi ikke avdekket mulige 

showstoppere innenfor de tre hovedfeltene; plan, kraft og fiber. Det anbefales derfor å gå 

videre med utvikling av planer for datasenter på Gylderåsen.  

 

3.3.3 Ørje 
Området ved Ørje ble i første omgang vurdert som mindre egnet for et større datasenter 

grunnet begrenset kraft til området. Den pågående vindkraft-utbyggingen og forsterkning av 

krafttilførselen til Ørje har kraftsituasjonen seg, og det var et ønske om å se på muligheten 

for etablering av datasenter i kommunen på nytt. Marker ble således tatt inn i et felles 

prosjekt med Sarpsborg og Våler med litt andre mål og forutsetninger.  

Arbeidet med fase 0 av hovedprosjektet for etablering av et mindre eller mellomstort 

datasenter (medium datasenter < 30MW effekt) ved Ørje har fokusert på å avdekke mulige 

"showstoppere" knyttet til planarbeid, kraftforsyning og tilknytning til fibernett. 

Kraftforsyningen til Ørje er fra en enkelt linje, noe som er et begrensende forhold, men ikke 

en showstopper for mindre datasentre som kun krever en enkelt kraftforsyning. Øvrige 

forhold er gode og lokasjonen vil kunne være attraktiv.  

Et mindre område (omtrent 80 dekar) er allerede regulert. Planprosessen for et videre og 
større område ved Sletta er ikke vedtatt påstartet av Marker kommune.  
Hafslund Nett vil kunne levere kraft tilsvarende 30 MVA, men ikke før ferdigstilling av 

vindpark og tilhørende oppgraderinger. Tilsvarende vil fiberleverandørene kunne etablere en 

redundant fibertilknytning innenfor samme tidshorisont. 

Anbefaling: Ut fra det som har fremkommet så langt, anbefales Marker kommune å gå 

videre med en stegvis utvikling av planer for data-senter ved Sletta øst for Ørje. 
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4. Forslag til videre arbeid 

Arbeidet med fase 0 av hovedprosjektet for etablering av store datasentre  

(Hyperscale datasenter > 50MW effekt) i Østfold 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 knyttet til sted og kommune 

som eventuelle fremtidige kjøpere vil etterspørre.  

 

4.1 Forslag til videre arbeid med datasentre i Våler og Sarpsborg 
Det er i denne fasen ikke funnet vesentlige forhold som er til hinder for å gjøre lokasjonene i 

Sarpsborg og Våler til attraktive valg for etablering av Hyperscale datasentre.  

Anbefaling til Våler og Sarpsborg: Ut fra det som har fremkommet i denne fasen, har vi ikke 

avdekket mulige showstoppere innenfor de tre hovedfeltene; plan, kraft og fiber. Det 

anbefales derfor å gå videre med utvikling av planer for datasenter på hhv. Gylderåsen og 

Hasle. 

Prosjektgruppen foreslår at det etableres et hovedprosjekt for å klargjøre tomtene i Våler og 

Sarpsborg inkludert alle nødvendige tillatelser, detaljregulering og konsesjoner. Gruppen 

foreslår videre at det utarbeides teknisk og kommersiell dokumentasjon med tilhørende 

salg- og markedsføringsmateriale som er godt nok til å sikre at Invest in Norway og eventuelt 

andre norske prosjektutviklere som f. eks. Statkraft har god nok informasjon om Østfold-

lokasjonenes egnethet til å kunne markedsføre dem sammen med øvrige norske lokasjoner 

av tilsvarende kvalitet til en internasjonal kundegruppe.  

Hovedprosjektet «Store datasentre til Østfold» foreslås delt inn i faser. 

1. Planfasen 

2. Kommersialiseringsfasen 

3. Salg- og markedsføringsfasen 

Et utkast til hovedprosjektplan for «Store datasentre til Østfold» er vedlagt denne rapporten: 

«Utkast til Hovedprosjektplan Store Datasentre__PB1». Et forslag til tidsplan for prosjektet 

er vist nedenfor. 

 

Figur 1: Gantt diagram for fasene i hovedprosjektet «Store datasentre til Østfold» 

  

Hovedprosjektplan Store datasentre

2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022

Prosjektfaser Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Utarbeide konkurransegrunnlaget, 

0 utlyse åpen anbudskonkurranse

og valg av rådgiver

1 Planprossen

2 Kommersialisering

3 Salg og markedsføring
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Prosjektgruppen ser for seg at hovedprosjektet deles opp i faser der fase 2 og 3 er opsjoner i 

avtalene med en konsulent og andre underleverandører. Det er viktig at konsulenten hele 

veien sikrer kompetanseoverføring til utpekte «ildsjeler» i kommunene.  

Prosjektgruppen mener at det vil være svært nyttig for Østfold å videreføre dialogen med 

tredjeparter som Invest in Norway, Statkraft, ODCL (Oslo Data Center Location), Nordavind 

m. fl.) 

I et slikt prosjekt kan man lett drukne i detaljer og glemme hensikten, som er å tilby kunden 

(datasenteraktøren) noe de trenger (en egnet lokasjon).  

Prosjektkoordinator ved SIN skal sammen med prosjektleder sikre at vi er i takt med 

kundenes aktuelle behov, og ikke de behovene som ble uttrykt da prosjektplanen ble 

skrevet.  

Resultatmål for salgs- og markedsføringsfasen og kommersialiseringsfasen kan altså endre 

seg noe over tid. Det kan også dukke opp forespørsler som det vil være naturlig å besvare før 

vi formelt er ferdig med fase 1. For en internasjonal aktør som typisk bruker 3-4 år fra første 

kontakt til det undertegnes kontrakt på en egnet lokasjon, kan det være aktuelt å inngå 

dialog med en kommune som er godt i gang (men langt fra ferdig) – forutsatt at det er høy 

grad av involvering fra kommunen, slik det er her.   

I slike tilfeller er det viktig at konsulentens prosjektleder og prosjektkoordinator fra SIN i 

fellesskap med f. eks. Invest in Norway skal kunne avvike noe fra planen.  

 

4.1.1 Hovedprosjekt fase 1 - planfasen 
I fase 0 har prosjektet bearbeidet hovedområdene planprosess, krafttilførsel og 

fibertilknytning for lokasjonene Hasle og Gylderåsen for å avdekke eventuelle showstoppere. 

I fase 1 vil disse hovedområdene bli videre bearbeidet og konkrete aktiviteter knyttet til 

detaljregulering av tomtene, plan for og søknad om konsesjon for krafttilførsel og avtaler om 

redundant fibertilknytninger med en eller flere tilbydere.  

Det vi bli gjennomført en detaljregulering av tomtene basert på foreliggende planprogram. 

Det vil videre bli utarbeidet planer for nødvendig infrastruktur s.s. vei, vann, og kloakk samt 

en plan for bruken av overskuddsvarme fra datasentrene. Planprosessen må kjøres i tett 

samarbeid med øvrige fagdisipliner. 

Planfasen skal sikre redundant kraftforsyning til de valgte datasenterlokasjonene. Det vil bli 

jobbet tett opp mot Hafslund Nett og Statnett for å sikre gode planer og søknader om 

konsesjon. Det vil trolig være aktuelt å planlegge med en trinnvis utbygging over noe tid. 

Noen av aktivitetene vil være å avholde møter med Statnett (sammen med Hafslund) for å 

gjøre trasévurderinger og estimere av kostnader for fremføring an kraft til de valgte tomtene 

på Hasle og Gylderåsen.  

I planfasen må fiberleverandørene forplikte seg til å tilby ønsket redundant kapasitet på 

mørk fiber. Noen av aktivitetene i planfasen vil være å gjennomføre møter med 

fiberaktørene som f.eks. Telenor, Broadnet, Easyfiber, Skagenfiber, etc., gjennomføre 

http://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/invest-in-norway/
https://www.statkraftdatacentersites.com/
http://www.oslodclo.com/
http://www.oslodclo.com/
https://nordavind.com/


  

14 
 

sårbarhetsberegninger for hver lokasjon og estimere kostnader for fremføring av mørk fiber 

til de valgte tomtene på Hasle og Gylderåsen. 

I planfasen forberedes kommersialiseringsfasen ved å planlegge innholdet i en 

forretningsplan som bl. a. skal dokumenterer resultatene fra arbeidet med planprosessen 

(regulering av tomt og planer for infrastruktur og energigjenvinning), krafttilførsel og 

fibertilknytning.  

Planfasen skal avsluttes med at det utarbeides et tydelig verdiforslag og noe basis 

markedsføringsmateriale for hver lokasjon. Det skal videre lages noen websider som skal 

sikre forankring i den enkelt kommune og fungere som en landingsside for 

samarbeidspartnere og andre interessenter.  

 

4.1.2 Hovedprosjekt fase 2 - kommersialiseringsfasen 
Hovedprosjektets fase 2 kan starte opp så snart resultatene fra planfasen foreligger. I 

kommersialiseringsfasen skal prosjektgruppen utvikle en forretningsplan med tilhørende 

dokumentasjon per lokasjon.  

Det vil bli utarbeidet markedsføringsmateriell og web sider a la Oslo Data Center Location og 

Nordavind per lokasjon. Tomtenes beskaffenhet med tilhørende geodata, verneinteresser og 

miljøpåvirkningen vil bli dokumentert. Det er også viktig å kunne dokumentere at 

lokasjonene oppfyller den typiske kjøpers kravliste. 

Det er ekstremt viktig å synliggjøre det kommunale eierskap med tydelig involvering av 

rådmann og næringsavdelingen.  

Når dokumentasjonen fra planfasen foreligger og forretningsplanen er klar, kan 

markedsføringen trappes opp. I kommersialiseringsfasen vil det bli utarbeidet en plan for 

salg- og markedsføringsarbeidet (fase 3) og etablert et tettere samarbeid med støttespillere 

og samarbeidspartnere (f.eks. Invest in Norway, Statskraft, etc.). 

 

4.1.3 Hovedprosjekt fase 3 - salg- og markedsføringsfasen 
Salg- og markedsføringen av Østfolds lokasjoner kan komme til å pågå over en periode på et 

par år og det er da viktig å være forberedt når mulighetene byr seg.  

Kommuneledelsen vil være den viktigste medlemmene i salgsteamet da det er offentlige 

myndighetspersoner som kommer til å kunne skape tillit og troverdighet i relasjonen med 

kjøpergrupperingen.  

Kommunene vil fortsatt ha behov for noe støtte fra prosjektteamet i denne fasen. 

 

4.2 Forslag til videre arbeid med datasentre i Marker 
I Marker er det imidlertid ikke aktuelt med et Hyperscale datasenter, men forholdene ligger 

godt til rette for andre typer datasentre. Dette kan være datasentre hvor flere aktører leier 

plass og får tilgang til nødvendig infrastruktur som f.eks. et medium nasjonalt serverhotell 

http://www.ringerike.no/om-ringeriksregionen/kart/tomter/oslo-data-center-location
https://nordavind.com/
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eller en skytjenesteleverandør. Datasentre med formål om utvinning av kryptovaluta (f.eks. 

Bitcoin) eller Blockchain beregninger kan også være aktuelle for Marker. 

 

Anbefaling til Marker: Ut fra det som har fremkommet i fase 0 prosjektet, anbefales Marker 

kommune å gå videre med utvikling av planer for datasenter ved Sletta.  

Prosjektgruppen foreslår at det etableres et hovedprosjekt for Marker som tar frem et 

teknisk underlag og et passende salgs- og markedsføringsmateriale for etablering av 

datasentre tilpasset kraftsituasjonen og ønsket arealbruk.  
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