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nettet, men produsere strøm i eget 
kraftverk.

– Hvilke muligheter ser Energi 
Salg Norge i denne løsningen?

– Energi Salg Norge ser på 
dette som et samarbeid om strøm-
leveranser til datasenter og som 
balanseansvarlig for en fremtidig 
kraftproduksjon i tilknytning til 
datasentrene. Dette passer oss 
svært godt. Vi har allerede i flere år 
posisjonert oss i den digitale indus-
trien og dette er et av våre satsings-

områder fremover, forteller Espen 
Fjeld, administrerende direktør i 
Energi Salg Norge.

Fjeld er overbevist om at 
partnerne vil kunne bidra til 
utbygging av digital industri med 
lave klimautslipp.

– Dette er selvsagt noe vi setter 
høyt i og med at vi har påtatt oss 
et selvstendig ansvar for klimaut-
viklingen i Oslo-regionen gjennom 
vår Klimapakt med Oslo kommune, 
sier Fjeld.

Det er nok likevel John 
Amundsen, administrerende 
direktør i Storespeed, et selskap i 
Fredrikstad som har spesialisert seg 
på utvikling av datasentre, som har 
hatt størst betydning for at dette 
prosjektet nå er i ferd med å se 
dagens lys.

Det var Amundsen som i 
utgangspunktet hadde planer om 
datasenter sentralt i Fredrikstad 
by, nærmere bestemt på Åsgård-
fjellet. Etter samtaler med Hobbie, 

Glinkowski og Kevin Ryan, sjef for 
forretningsutvikling i SPG, ble det 
klart at de sammen ville satse på 
løsningen med et «off grid» data-
senter nettopp her.

Hvorfor «off grid»?
Årsaken til at Dale Hobbie og 
hans stab nå er ivrige på å ha et 
datasenter løsrevet fra nettet er i 
første rekke initiert av sikkerhets-
hensyn. Etter det store hackeran-
grepet på demokratene ville 
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Fredrikstad er det perfekte sted 
for datasenter. Det mener Dale 

Hobbie, sjef for det amerikanske 
selskapet Silent Partner Group, som 
står bak planene om tre datasentre i 
Norge som alle skal være drevet uten 
direkte kontakt med strømnettet.

Ifølge Hobbie er de alene i  
verden om å ha en løsning der de 
samtidig med etablering av data-
senter, bygger kraftverk som skal 
forsyne anlegget med elektrisitet 
slik at det i praksis blir skilt helt 
ifra nettet.

Det amerikanske selskapet har 
etablert to nye selskap i Fredrik-
stad; Power Systems Group Norway 
(PSGN) og Asgard Development 
Group Norway (ADG). Selskapet 

ADG vil i februar neste år flytte 
inn i lokaler like i nærheten av 
det planlagt datasenteret, og vil få 
mellom 30 og 40 ansatte.

– ADG vil være datasenter-
siden av vår forretningsmodell 
og PSGN vil styre kraftproduk-
sjonssiden. Årsaken er at dette er 
to forretningsmodeller som drives 
totalt forskjellig og det er to ulike 
inntekts linjer, forklarer Hobbie, 
som også er styreleder i ADG.

– Hvorfor Norge og Fredrikstad?
– Fredrikstad er ledende i Norge 

når det gjelder innovasjon og tek-
nologiutvikling og det er en av de 
raskest voksende byene i Norge. 
Ikke minst er de veldig fremtids-
rettet her, også fra kommunens side, 
forklarer Hobbie til Energi.

Han forklarer at årsaken til at 
de begynte å se seg om etter andre 

lokaliteter enn USA, er et større 
skifte i datasenterutviklingen.

– I stedet for at datasenteraktø-
rene blir større og større i USA, ser 
man mer globalt nå. Det er mulig-
heter her som ikke eksisterer andre 
steder. Norge har et av de mest stabile 
kraftnettene i hele verden og her  
er tilgang på fornybar energi som  
er viktig for vår modell. De  
har etablert infrastruktur, inkludert  
fiber og interaktivitet gjennom  
kraft, som er nøkkelfaktorer der 

vi ønsker å etablere datasenter, 
forklarer han.

Konseptet er enkelt sier han,  
og understreker flere ganger i  
løpet av intervjuet at de ikke er  
i Norge for å ta over noe som  
helst, men for å skape verdier og 
arbeidsplasser i fellesskap med 
lokale myndigheter og næringsliv.

Produserer egen kraft
Modellen er basert på at de ikke 
skal ta kraft fra det eksisterende 

STILFULLT DATASENTER: Åsgård 
 datasenter er designet av Griff Arkitektur i 
Fredrikstad. Initiativtagerne har vært opptatt 
av en tiltalende design på bygget, som blir det 
første datasenteret som ikke er direkte knyttet 
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Datasentere tjener imidlertid penger  
på lagring av data. Det gir høyere inntekt 

enn kraftverket noen gang vil gjøre.
Dale Hobbie, i Silent Partner Group 
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Hobbie finne ut hvordan dette 
var mulig og hvordan man kunne 
sikre egne datasentre mot lignende 
hacker angrep.

– I forbindelse med undersøkel-
sene fant vi at det ikke var inter-
nettsiden som ble hacket men 
kraftnettsiden. Hackerne stengte 
ned transformatorstasjonen som 
leverte kraft til datasystemene. Og 
når datamaskinene ble restartet 
fikk hackerne tilgang til systemene. 
Vi fant ut at den beste måten å 
unngå dette på er å ta kontroll over 
kraftsiden også. Så hvorfor ikke 
bygge et off-grid datasenter med 
egen kraftforsyning? Det er ideen 
vi nå har utviklet og ønsker å gjen-
nomføre i Norge og Finland i første 
omgang, forklarer Hobbie.

I tillegg til det sikkerhetsmessige 
ønsker Silent Partner Group også 
å legge til rette for datasentre uten 
å ta av eksisterende strømforsy-
ning. På denne måten vil man ikke 
hindre utbygging av annen industri 
og næringsvirksomhet.

Naturgass og batteri
Kraftverket skal i første rekke 
basere seg på naturgass og vil  
være på rundt 40 MW. I tillegg 
ønsker man også å benytte seg av 
sol- og vindkraft, samt batterier 
til lagring av overskuddskraft for 
backup.

– Vi behøver ikke gasskraft hele 
tiden. Dersom kraften vi får kjøpt 
i markedet er billigere enn vi kan 
produsere den, så kjøper vi derfra 
selvsagt. Men er det etterspørsel 
enten fra datasenteret eller fra 
nettet, så kjører vi produksjonen, 
forklarer Hobbie.

– Men dette er jo ikke kar-
bon-nøytralt?

– Det er vi klar over og det jobber 
vi med slik at vi en dag vil bli kar-
bonnøytrale. Samtidig leverer vi 
også fjernvarme for å bedre på fot-
avtrykkene. Vi vil også ha CO2-lag-
ring som vil redusere avtrykkene. 
Vi vil bli karbonnøytrale, men det 
kan ta fem eller ti år, men det skal 
vi klare, sier Hobbie.

– Men denne løsningen må jo 
være kostbar?

– Ja det er kostbart. Men så lenge 
du kan kjøpe gass billig og selge el 
dyrt går det fint. Datasentre tjener 
imidlertid penger på lagring av 
data. Det gir høyere inntekt enn 
kraftverket noen gang vil gjøre, 
forklarer sjefen for Silent Partner 
Group.

Venter på godkjenning
Det meste er nå klart for å kunne 
starte byggingen av det første 
off-grid datasenteret i Norge. I 
tillegg har Silent Partner Group 
planlagt to tilsvarende datasentre 
her i landet, i Rygge og Tofteberg. 

I Finland er de også ivrige etter 
å komme i gang og der er det 
planlagt fire datasentre med egne 
kraftverk.

– Men det første skal uansett 
komme i Fredrikstad. Det er dette 
som er vårt hovedsete og det er 
dette som skal bli vårt flaggskip, 
understreker de ivrige amerika-
nere.

Amundsen, som har den fulle 
kontroll over hva som skjer i nær-
området, nikker erkjennende og 
bekrefter at kommunen er svært 
positiv til prosjektet. Nå gjenstår 
offentlige godkjenninger. Det er da 
også dette som kan bli hemskoen 
for byggingen og som kan bremse 
eller stoppe den helt opp.

Amerikanerne er likevel positive 
og har tro på at dette skal gå bra.

– Vår fordel er at vi både skal 
bygge datasenter og kraftverk. Det 
gjør at vi har tro på at det skal gå 
greit med godkjenningene, sier 
Hobbie.  n
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