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Executive summary
Internet giants like Apple, Facebook and Google have all looked at Denmark as the location for
hyperscale data centers, since Denmark is an ideal location for new data centers due to a number of
factors such as a reliable power grid system, a mild climate that allows low-energy cooling all year
round, good access to large-scale sites following a low population density, a high ease of doing business.
South and West Denmark has been particularly affected by establishments of new data centers. In
Foulum near Viborg, Apple is already in the process of building a data center, which is expected to be
fully completed by 2026. Apple has also established itself in Kassø near Aabenraa, where the first
phase of construction is set to be completed by 2019. Facebook is currently building two server buildings south of Odense that is set to be completed in 2020. Google has acquired two sites in Kassø and
south of Fredericia respectively but has not yet started the construction phase.
The permanent employment effect of data centers in the operating phase is uncertain, but the expectation is that the establishment of five hyperscale data centers in West and South Denmark generates
a considerable number of new direct jobs. The experience from other regions is that hyperscale data
centers in the operating phase create between 120-260 new jobs. In addition, the indirect employment
effects generated in new growth areas related to the data centers must be taken into account, for
example, in the development of new green energy solutions.

PURPOSE OF THE ANALYSIS

Region Syddanmark has asked Oxford Research to uncover the business and innovation effects, potentials and challenges associated with the establishment of hyperscale data centers in Western Denmark, as well as to assess whether there is a need for action to ensure that potentials are redeemed.
In this analysis, we have had a particular focus on hyperscale data centers driven by large global companies, but we have also included a broader perspective, including the creation of new ecosystems of
ICT companies, clustering of international companies, competence development and innovation. It is
important to get the full ecosystem perspective in order to get a full analysis of the business and
innovation potentials of the hyperscale data centers and to uncover the direct and derived effects,
including the possible spin-off effects.
The analysis is an important tool in the regional business policy efforts for developing tools and initiatives that can support the wider data center industry and meet the expected growth potentials associated with the planned hyperscale data centers.

KEY FINDINGS: BUSINESS AND INNOVATION POTENTIALS

The data center industry is an industry in its early phase, and thus there is a limited pool of knowledge
about the business and innovation potentials associated with hyperscale data centers. Based on a thorough methodological design consisting of various interviews with central actors in Denmark and
abroad, relevant reports as well as foreign experiences and examples, we can point out the most relevant potentials around the data centers in the short, medium and long term. Of course, there are still
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some uncertainties attached to the predictions of where the potentials exist and whether they can be
realized in practice. Therefore, as described in the recommendations, it is crucial with a balanced approach, where we do not wait for the potentials to realize themselves but take careful action.
The most immediate potential is the development of green energy solutions, of which reutilization of
surplus heat in the district heating network is a clear potential. There are concrete plans to reuse the
surplus heat in the district heating network (for example, Facebook and Fjernvarme Fyn have concluded an agreement). From the interviews it is quite clear that it is a relatively 'low-hanging fruit' especially because the surplus heat tax has been removed and consequently the financial incentive for
reusing surplus heat has increased. In addition to reutilization of surplus heat, the potential of getting
data centers to invest more in renewable energy sources is emphasized, including investments in wind
turbines and biomass (an ongoing R&D project between Apple and Aarhus University). In the longer
run, there is a potential in developing new solutions that can provide even more energy efficient servers. In this area, the Danish potential is less in the production of servers, but more around the servers,
among other things there is a Danish within optical cables. Also, the analysis has identified potentials
within ventilation and cooling, which are for the data centers. Denmark has some innovative companies and has strong competencies in the field, but the specific Danish potential related to data centers
is difficult to assess now.
In the medium and long term, there is potential for developing new automation solutions for data
centers. This assessment relies on the fact that there are several tasks that relate to the extremely high
operational reliability requirements. This applies to software robots and artificial intelligence in automated monitoring and troubleshooting of servers and systems to prevent crashes, but also long-term
physical surveillance via, for example, drones. The potential for increased use of automation is particularly relevant in a South Danish context, as there is a strong environment surrounding automation,
robotics and drones in the Odense area.
In the long term, the establishment of data centers can potentially enable Denmark to develop into an
international digital hub, with strong competencies and businesses specialized in the exchange, storage
and use of digital data. Many point out that with the attractiveness of the larger hyper scale data centers, there is a potential for attracting medium-sized co-location centers that are expected to increase
in the coming years. In the Netherlands, the attraction of co-location centers has contributed to the
growth of a cluster of companies and subcontractors that support the co-location centers with software, systems and infrastructure.
However, to meet the potentials, there is a number of challenges related to the potentials and the
effort of using data centers as a basis for creating innovation and growth, including:
•
•

The owners of the data centers are relatively closed entities and the representatives placed in Denmark are often not the decision-makers in the area of establishing R&D and innovation cooperation.
The main focus is currently on building the data centers and getting them ready for operation.
Not on development and innovation.
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•
•
•
•

For the major technology companies like Apple, Google and Facebook, data centers are not their
core business, and therefore they do not want to promote themselves as data center owners.
There is a strong focus on reliability in the data centers themselves, so development and innovation projects must not be at the expense of reliability.
Data centers have not yet been taken into use, and there are relatively few experiences from relevant foreign regions with the potentials associated with hyperscale data centers.
Given there is some uncertainty as to which potentials can be redeemed, there is also an uncertainty concerning the demand for competences. It is difficult to receive any information from the
data owners about the skills that they expect to employ for operating the data centers.

KEY FINDINGS: EDUCATION AND COMPETENCES

The experience from data centers in other foreign regions and analyses of employment effects all point
to the fact that there are relatively few employees operating the data centers in the light of the size of
the investments. With the establishment of up to five hyperscale data centers in West and South Denmark, they can potentially contribute significantly to the employment in the region (the foreign experience shows that a hyperscale data center creates between 120 to 260 new jobs in the operational
phase). However, our assessment is that the job creation of the data centers will probably not have a
large isolated impact on the demand for special skills or labor shortages. If new growth areas in connection with data centers are created, this will probably have a strong impact on labor demand.
The employees that are hired for operating the data centers and those that are in demand in related
growth industries are primarily people with technical and digital skills, which are generally lacking in
Denmark. As a result, data centers can eventually increase the shortage of skills that are already missing
in Denmark. However, the exact effect is difficult to predict. The attraction of the hyperscale data
centers, including large and well-known companies such as Apple, Facebook and Google, also offers
a potential for increasing interest in IT and technical educations and raising awareness of some of the
educational practices that have otherwise had difficulty attract students and who have difficulty meeting the demands. The experiences from abroad (including Luleå in Sweden) indicate that the presence
of data centers has had a positive impact on the intake of students in STEM educations. The Danish
educational institutions are generally interested in using the large data centers to market their education
programs and enter into partnerships with the owners, and several of them are already in contact with
data center owners. So far, however, this has not resulted in concrete initiatives and cooperation projects.
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1. Sammenfatning og anbefalinger
Region Syddanmark har bedt Oxford Research om at afdække de erhvervs- og innovationsmæssige
potentialer og udfordringer forbundet med placeringen af foreløbigt op til fem hyperscale-datacentre
i Vest- og Syddanmark og på det grundlag vurdere, hvorvidt der er behov for tiltag for at sikre, at
potentialerne indfris.

ANBEFALINGER TIL REGION SYDDANMARK

Oxford Research har med afsæt i de analytiske fund (gennemgås i det efterfølgende sammendrag)
udarbejdet en række specifikke anbefalinger til, hvad Region Syddanmark på den kortere bane særligt
bør fokusere på for at realisere potentialerne:
•

Samle aktørerne. Vi anbefaler at regionen sikrer, at de væsentligste aktører på området løbende
samles. Dels for at sikre en mere koordineret tilgang til og dialog med datacentrene, dels for at
sikre løbende videns- og erfaringsudveksling. Et erfarings- og vidensudvekslingsforum kan godt
ske i regi af eksisterende aktører som Datacenter Industrien. Forummet bør dog som minimum
sikre deltagelse af de relevante kommuner, da de pt. er tættest på datacentrene. Til forummet kan
der løbende kobles regionale og lokale uddannelses- og vidensinstitutioner, forsyningsselskaber,
klynger, virksomheder m.v. alt afhængigt af, hvilke temaer og eventuelle indsatser der drøftes. Et
første fælles fokus kunne eksempelvis være genanvendelse af overskudsvarme, som er noget der
både ses nærmere på hos Facebook i Odense og Apple i Viborg.

•

Sikre løbende overvågning af arbejdskraft- og kompetencebehovet i relation til datacentrene i samarbejde mellem region, kommuner, regionale arbejdsmarkedsråd, og repræsentanter
for de relevante uddannelsesinstitutioner. Overvågningen af arbejdskraft- og kompetencebehovet
kan også være en delopgave for et bredere forum jf. ovenstående anbefaling.

•

Undersøge og evt. understøtte mulighederne for yderligere projekter inden for genanvendelse af overskudsvarme og for yderligere midler til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter, samt til erfarings- og vidensoverførsel mellem involverede aktører. Det er inden for overskudsvarme, at nogle af de største innovations- og synergipotentialer umiddelbart ser ud til at ligge.

•

Igangsætte et feasibility-studie af potentialer og muligheder for at etablere et testcenter i
Danmark. Studiet bør klarlægge de reelle og mere præcise behov ved at etablere et test- og demonstrationscenter og bør ligeledes se nærmere på finasieringsbehov, finansierings- og forretningsmodeller samt opbakning, interesse og betalingsvillighed fra relevante virksomheder og vidensinstitutioner.

•

Indlede en nærmere dialog med de regionale uddannelsesinstitutioner om, hvordan interessen for STEM-uddannelser kan øges, herunder særligt hvordan potentialerne ved tilstedeværelsen af de store datacentre kan udnyttes - eksempelvis ved at opbygge samarbejder med datacentrene om studiebesøg, case-opgaver, gæsteundervisning m.v.

•

Undersøge muligheden for at række ud til tyske regionaludviklings- og erhvervsfremmeaktører. Baggrunden for den anbefaling er dels at tyske aktører umiddelbart er interesserede i at
lære mere om udviklingen og potentialerne i Danmark i relation til de store datacentre, dels at vi
fra tidligere analyser ved, at der også i Nordtyskland bl.a. er stærke kompetencer inden for industriel elektronik og energieffektive teknologier. Regionen kan derfor med fordel række ud til tyske
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regional- og erhvervsudviklingsaktører. De har i første omgang behov for mere viden om, hvad
der sker inden for datacenterområdet i Danmark, hvilke potentialer der er samt hvilke aktører der
arbejder inden for feltet.

DE ERHVERVS- OG INNOVATIONSMÆSSIGE POTENTIALER

Eftersom datacenterindustrien er en relativ ung industri, er der endnu få konkrete erfaringer
omkring de erhvervs- og innovationsmæssige potentialer, som er knyttet til hyperscale-datacentrene. På baggrund af et metodisk design med inddragelse af forskellige interviewkilder fra både Danmark og udlandet, relevante rapporter samt de første spæde erfaringer fra udlandet mener vi dog, at
vi kan pege på de mest relevante potentialer omkring datacentrene på kort, mellemlang og lang sigt.
Der er naturligvis stadig knyttet nogen usikkerheder til forudsigelserne om, hvor potentialerne findes
og hvorvidt de kan realiseres i praksis. Derfor er det som beskrevet i anbefalingerne vigtigt med en
balanceret tilgang, hvor vi ikke bare læner os tilbage og venter på, at potentialerne realiserer sig af sig
selv, men tager handling om end forsigtigt og afprøvende. Vi har derfor også i analysen haft et specifikt
fokus på at identificere potentialer, som bygger videre på de allerede eksisterende danske styrkepositioner, men med et særligt fokus på Vest- og Syddanmark.
Det mest umiddelbare potentiale, der allerede arbejdes med nu, er udviklingen af grønne
energiløsninger, hvor særligt genanvendelse af overskudsvarme er et oplagt potentiale. Der er således
konkrete planer om at kunne genanvende overskudsvarmen i fjernvarmenettet (bl.a. har Facebook og
Fjernvarme Fyn indgået en aftale om det). I interviewene peges der helt entydigt på, at det er en relativt
’lavt hængende frugt’ – særligt i lyset af at afgiften på overskudsvarme er blevet fjernet, og at det
økonomiske incitament for at genavnede overskudsvarme dermed er øget. Foruden genanvendelse af
overskudsvarme, peges der på potentialet i at få datacentre til at investere mere i vedvarende energikilder, herunder bl.a. vindmøller samt biomasse (jf. FoU-projekt mellem Apple og Aarhus Universitet).
På den længere bane er der et potentiale i at udvikle nye løsninger, der kan give endnu mere energieffektive servere, hvor det danske potentiale i mindre grad ligger i selve produktionen af servere, men i
højere grad omkring serverne, bl.a. ift. optiske kabler. Herudover er der potentialer omkring ventilation og køling, som datacentrene stiller store krav til. Danmark huser nogen innovative virksomheder
og har stærke kompetencer på området, men det præcise danske potentiale i tilknytning til datacentrene er endnu svært at vurdere.
På mellemlang og lang sigt ligger der et potentiale omkring udvikling af nye automatiseringsløsninger til datacentrene. Denne vurdering beror på, at der er en række opgaver som relaterer sig
til de ekstremt høje krav til driftssikkerhed. Dette gælder i særlig grad softwarerobotter og kunstig
intelligens ift. automatiseret monitorering og fejlfinding af servere og systemer for at undgå nedbrud,
men også på længere sigt fysisk overvågning via eksempelvis droner. Potentialet for øget brug af automatisering er særlig relevant i en syddansk kontekst, hvor der i Odense-området er et stærkt miljø
omkring automatisering, robotteknologi og droner.
På lang sigt kan etableringen af datacentre rumme et potentiale for, at Danmark kan udvikle
sig til en international digital hub, med stærke kompetencer og virksomheder inden for udveksling,
opbevaring og brugen af digitale data. Mange peger på, at vi med tiltrækningen af de store hyperscaledatacentre også har særdeles gode potentialer for at tiltrække flere mellemstore og de såkaldte colocation centre, som der skal etableres mange af de kommende år. I bl.a. Holland har tiltrækningen af
co-location centre netop været med til at give grobund for en spirende klynge af virksomheder, der på
forskellig vis understøtter de mange co-location centre med software, systemer og infrastruktur.
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Der knytter sig dog også en række udfordringer til potentialerne og arbejdet med at bruge datacentrene som afsæt til at skabe innovation og vækst, herunder:
•
•
•
•
•
•

Datacenterejerne er relativt lukkede og dem der ansættes i Danmark, er ofte ikke beslutningstagere
på de områder, hvor der er potentiale for at indlede innovationssamarbejder.
Hovedfokus er lige nu på at bygge datacentrene og få dem klar til drift. Ikke på udvikling og
innovation.
For de store teknologifirmaer som Apple, Google og Facebook er datacentre ikke deres kerneforretning, og de har derfor heller ikke et ønske om at promovere sig som datacenterejere.
Der er stor fokus på driftssikkerhed i selve datacentrene, og derfor må eventuelle udviklings- og
innovationsprojekter ikke være på bekostning af driftssikkerhed.
Datacentrene er ikke taget i brug endnu, og der er relativt få erfaringer fra relevante udenlandske
regioner med, hvilke potentialer der knytter sig til hyperscale-datacentre.
Givet der er nogen usikkerhed om, hvilke potentialer, der kan indfris er der også usikkerhed om
hvilke kompetencer, der bliver øget efterspørgsel efter. Det er svært at få information fra datacenterejerne om, hvilke kompetencer de forventer at ansætte til drift af centrene.

UDDANNELSE OG KOMPETENCER

Erfaringer fra datacentre i andre regioner og tidligere analyser af beskæftigelseseffekter peger alle på,
at det er relativt få ansatte, der vil blive ansat til at drifte centrene set i lyset af investeringernes størrelse.
Med etableringen af foreløbigt op til fem hyperscale-datacentre i Vest- og Syddanmark, vil datacentrene samlet set bidrage væsentligt til beskæftigelsen i regionen (de udenlandske erfaringer viser, at et
hyperscale-datacenter skaber 120-260 nye jobs i driftsfasen). Vores vurdering er imidlertid, at datacentrenes jobskabelse formentlig ikke vil have en stor isoleret effekt på efterspørgsel efter
særlige kompetencer eller skabe mangel på arbejdskraft. Hvis det lykkes at skabe nye vækstområder i tilknytning til datacentrene, vil det formentlig have en større påvirkning på efterspørgslen på
arbejdskraft.
De medarbejdere, der vil blive ansat til at drifte datacentrene og vil blive efterspurgt i tilknyttede
vækstindustrier er primært folk med tekniske og digitale kompetencer, som der generelt er mangel på
i Danmark. Derfor kan datacentrene på sigt være med til at øge manglen på de kompetencer, som
allerede mangler i Danmark. Den præcise effekt er dog svær at forudsige. Tiltrækningen af hyperscale-datacentrene, herunder store og kendte virksomheder som Apple, Facebook og Google
rummer også et potentiale for at øge interessen for it og tekniske uddannelser og skabe opmærksomhed om nogle af de uddannelsesretninger, der ellers har haft svært ved at tiltrække elever og
som har svært ved at dække efterspørgslen. Erfaringer fra udlandet (bl.a. Luleå i Sverige) viser, at
ankomsten af datacentrene har haft positiv indflydelse på optaget på de tekniske uddannelser og de
første danske uddannelsesinstitutioner oplever også, at interessen er stigende. De kan ikke med sikkerhed sige, om det skyldes Apple, Facebook og Google. De danske uddannelsesinstitutioner er generelt interesserede i at bruge de store datacentre til at markedsføre deres uddannelser og indgå partnerskaber med ejerne, og flere af dem er allerede i kontakt med datacenterejerne. Indtil videre har det
dog ikke resulteret i konkrete initiativer og samarbejdsprojekter.

FREMADRETTEDE PERSPEKTIVER

Som analysen viser, tyder meget på, at der er en række betydelige erhvervs- og innovationsmæssige
potentialer ved den markante tilstedeværelse af hyperscale-datacentre i Syd- og Vestdanmark som vi
vil se skyde op de kommende år. Samtidig peger analysen på, at der er en række udfordringer i forhold
til at indfri potentialerne, og at der stadig er mange usikkerheder om, hvilke potentialer der i praksis
9
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vil vise sig at være de mest lovende. Herunder er der også usikkerhed omkring, hvilke kompetenceog arbejdskraftbehov, datacentrene og de erhvervsmæssige synergier mere præcist vil fordre de kommende år.
Helt overordnet vil det derfor være nødvendigt med en balanceret tilgang, eftersom vi ikke bare
kan læne os tilbage og vente på, at potentialerne realiserer sig af sig selv, men også må handle nu om
end forsigtigt og afprøvende, hvis vi skal gøre os forhåbninger om for alvor at få koblet datacentrene
og ejerne bag til danske virksomheder, vidensinstitutioner og styrkepositioner. Det skal også ses i lyset
af, at Danmark langt fra er det eneste land, der satser på at udnytte de erhvervs- og innovationsmæssige
potentialer ved store datacentrene. Det er altså på flere niveauer nødvendigt at handle nu. Ikke
mindst vil det være nødvendigt løbende at følge og monitorere udviklingen tæt, at arbejde på
at få en tættere dialog med datacenterejerne og et løbende samarbejde og vidensudveksling mellem de
aktører, som eksempelvis de kommunale forvaltninger, der har kontakten til datacenterejerne.
Politisk prioritering
Generelt vurderer mange af de interviewede interessenter, at øget politisk og strategisk opmærksomhed omkring de mulige synergieffekter ved datacentrene i sig selv vil være et vigtigt værktøj. Både i forhold til at aktivere de danske aktører, som eksempelvis klyngeorganisationer, energi- og
fjernvarmeselskaber og videns- og uddannelsesinstitutioner, og i forhold til at lægge et positivt pres
på datacentreejerne om at åbne sig mere op og indgå tættere i det regionale og lokale økosystem
og erhvervsliv. Igen vil vi dog understrege en balanceret tilgang. På den ene side bør der sikres politisk
opbakning og midler til løbende at kunne samle aktørerne på området, igangsætte projekter inden for
eksempelvis brug af overskudsvarme, gennemføre feasiblitystudier m.v. På den anden side vurderer
vi heller ikke, at der på det nuværende grundlag er behov for meget store beløb og ’kæmpesatsninger’
på området – men dette kan naturligvis ændre sig fremadrettet.
På det strategisk politiske niveau vil det også være vigtigt, at datacentrene tænkes ind i den langsigtede planlægning af vores nationale og lokale energisystemer. På kommunalt og lokalt plan,
bør anvendelse af overskudsvarme indtænkes i lokale energiplaner. På nationalt plan bør der arbejdes
på at sikre, at energinettet og energiproduktionen også fremover vil være tilstrækkelig ift. at tiltrække
yderligere datacentre – bl.a. co-location centre, som det tyder på har et stort potentiale i Danmark.
Samling af nøgleaktører
Der er i øjeblikket mange forskellige erhvervs- og innovationsfremmeaktører samt videns- og uddannelsesaktører, der forsøger og ønsker at komme i dialog med datacentrene og ejerne bag i forhold til
at afsøge samarbejdsmuligheder. Faktum er dog, at det stadig er vanskeligt for de fleste aktører at få
en dialog med datacentrene omkring deres behov, ønsker og muligheder for at indgå i samarbejder.
Vi anbefaler derfor, at der arbejdes på løbende at samle de væsentligste aktører på området.
Dels for at sikre en mere koordineret tilgang til dialog med datacentrene, dels for at sikre
løbende videns- og erfaringsudveksling. Et samlende forum vil sikre, at erfaringer og viden fra
eventuelle samarbejder og udviklingsprojekter med de enkelte datacentre udbredes og kan anvendes
på tværs af aktører og datacentre. Et første fælles fokus kunne eksempelvis være genanvendelse af
overskudsvarme, som er noget der både ses nærmere på hos Facebook i Odense og Apple i Viborg.
Forummet vil også kunne have til opgave løbende at drøfte og monitorere, om der opstår nye og
udækkede kompetence- og arbejdskraftbehov på tværs af de kommuner og områder, hvor de store
datacentre er placeret.
I øjeblikket er det primært de kommunale forvaltninger, der ser ud til at have en god løbende kontakt
til datacentene. De spiller samtidigt også en vigtig rolle som myndighed ift. selve byggefasen, i
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eventuelle fremtidige beskæftigelses- og arbejdskraftindsatser samt ikke mindst ift. forsyning- og energispørgsmål. Vi anbefaler derfor, at et erfarings- og vidensudvekslingsforum dannes med udgangspunkt i de relevante kommuner. Til forummet bør der løbende kobles regionale og lokale
uddannelses- og vidensinstitutioner, forsyningsselskaber, klynger, virksomheder m.v. alt afhængigt af,
hvilke temaer og eventuelle indsatser der drøftes.
Fokus på potentialerne ved overskudsvarme
Et af de mest oplagte potentialer på den lidt kortere bane er udnyttelse af overskudsvarme.
Dette særligt i fjernvarmeforsyningen, hvor vi i Danmark har stærke kompetencer og relativt gode
muligheder grundet vores veludbyggede fjernvarmenet. At opbygge stærke kompetencer inden for
genanvendelse af overskudsvarme i fjernvarmeforsyningen har formentligt også betydelige eksportperspektiver. Dels er etablering eller udbygning af fjernvarme og fjernkølesystemer på den politiske
agenda i mange byer verden over, dels vil teknologi og know-how fra datacentrene kunne bruges i
forhold til at opsamle og udnytte overskudsvarmen fra mange andre typer af industrielle procesanlæg.
Vi anbefaler derfor, at kommuner, forsyningsselskaber og relevante videns- og erhvervsfremmeaktører i særlig grad fokuserer på projekter inden for genanvendelsen af overskudsvarme.
I Odense er man allerede relativt langt fremme med planerne om at genanvende overskudsvarmen fra
Facebooks datacenter i det lokale fjernvarmenet. Det vil derfor være en fordel at få tilknyttet relevante
videns- og erhvervsfremmeaktører hertil, for at sikre vidensopbygning og erfaringsudveksling og få
sat gang i lignende projekter i eksempelvis Viborg og Aabenraa. Det kan også med fordel undersøges,
om der skal afsættes yderligere regionale udviklingsmidler til at gennemføre test- og demonstrationsprojekter, eftersom det nuværende niveau af udviklingssamarbejde mellem forskningsinstitutioner og
datacentrene er begrænset.
Investeringer i grøn energi
De store internationale teknologiselskaber, som står bag hyperscale-datacentrene i Danmark ønsker
alle at have en grøn profil. Det betyder også, at de typisk ønsker at investere i udbygningen af grønne
energikilder som eksempelvis biomasse, sol- og vindkraft. Selvom de pga. signalværdi typisk har et
ønske om at lægge de grønne investeringer så tæt på placeringen af deres datacentre som muligt, har
de også et stort globalt udsyn og ser ofte i praksis på, hvor de får ’flest megawatt for pengene’. Derfor
er der en opgave i at gøre de store datacenterejere opmærksomme på mulighederne for at
investere i vedvarende energikilder i Danmark. Det gælder bl.a. ift. offshore vind, hvor etableringsomkostningerne er på vej ned og man derfor får langt flere megawatt for pengene end tidligere.
Danske forskningsmiljøer inden for forskellige energiteknologiske nicher, fx energieffektivitet (køling og ventilation), energisystemer, vindenergi, bio og affald etc. bør også afsøge mulighederne for at samarbejde omkring forsknings-, udviklings- og testprojekter med de store
datacentreejere. Aarhus Universitet har som nævnt allerede indgået et forsknings- og udviklingssamarbejde med Apple omkring potentialerne for biogas.
Adgang til test- og demonstrationsfaciliteter
På grund af særdeles høje krav til driftssikkerhed egner hyperscale-datacentre sig ikke til risikofyldte
test-, demonstrations- og innovationsprocesser. Flere aktører har derfor udtrykt interesse i at få
adgang til test- og demonstrationsfaciliteter, der vil kunne bruges til at teste potentialer i
praksis og udvikle nye og bedre løsninger, som kan sælges til datacentre og eventuelle andre procesindustrier. Test- og demonstrationscentret kan eksempelvis have fokus på udvikling af energieffektive
løsninger, anvendelse af overskudsvarme og automatisering af datacentre. Interessenterne peger på, at
nærheden til et testcenter kan være med til at gøre Danmark mere attraktiv i forhold til at tiltrække
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virksomheder og F&U-aktiviteter inden for datacenterindustrien, ligesom det er sket på vindmølleområdet. Et testcenter placeret i Syddanmark vil også gøre det muligt for regionens uddannelsesinstitutioner at benytte det i relation til deres undervisnings-, uddannelses- og efteruddannelsesaktiviteter.
Et testcenter vil dog være en betydelig investering, da centret, for at virke som reel testplatform i
praksis skal være relativt stort og til dels ligne et rigtigt hyperscale-datacenter. I testcentret i Luleå er
der eksempelvis investeret omkring 200 mio. SEK. Hertil kommer, at det vil være helt centralt at få
involveret relevante vidensaktører og centrale virksomheder i etableringen og driften af et sådant testcenter, hvis det skal give værdi.
Vi anbefaler derfor, at der i første omgang i gennemføres et feasibility-studie, der mere præcist
klarlægger de reelle behov og potentialer ved at etablere et test- og demonstrationscenter inden for datacenterindustrien i Danmark. Herunder bør der bl.a. ses nærmere på finansieringsbehov, finansierings- og forretningsmodeller, opbakning og interesse fra relevante virksomheder og vidensinstitutioner inden for eksempelvis datacenterudstyr, elteknik, ventilation, køling og automation
samt eventuel opbakning og interesse fra de store datacenter-ejere, m.v.
Potentialer i co-location datacentre i udviklingen af Syd- og Vestdanmark til en digital datahub
Mens det er tvivlsomt, hvor mange flere af de helt store hyperscale-datacentre vi har kapacitet til i
Danmark, peger flere interessenter på, herunder bl.a. Invest In Denmark, at der er store potentialer
for Syd- og Vestdanmark i at tiltrække de lidt mindre centre, herunder særligt de såkaldte co-location
centre. Erfaringerne fra Amsterdam i Holland har vist, at betingelser der også er til stede i Syd- og
Vestdanmark som god datainfrastruktur, adgang til bæredygtige energikilder, et højt uddannelsesniveau og et køligt klima har været afgørende for at det er blevet en attraktiv region for nye co-location
datacentre. Blandt andet udpeges Esbjerg-området som et område med store potentialer for dette på
grund af nærheden til de nye store internetkabler, der forbinder Danmark til USA og resten af Europa.
Vi anbefaler derfor, at kommuner og relevante regionale og nationale erhvervsfremmeaktører
i samarbejde med Invest in Denmark sætter yderligere fokus på tiltrækningen af co-location
datacentre. Co-location centrene er på en række områder desuden mere interessante end de store
hyperscale-centre. Dels er de mere arbejdskraftintensive end de allerstørste hyperscale-centre. Dels
tyder erfaringer fra blandt andet Holland på, at det er muligt at tiltrække en lang række relaterede
virksomheder rundt om co-location centrene inden for eksempelvis internet exchange services, specialiseret software, databehandling m.v. Dette vil dog kræve, at der generelt arbejdes på at opbygge et
stærkere økosystem inden for it og digitalisering i Syddanmark – ikke mindst i forhold til at tiltrække
yderligere it-kompetencer.
Fremtidige kompetencebehov
Der rapporteres om visse udfordringer i at skaffe kvalificeret arbejdskraft i relation til selve byggefasen
af datacentrene i Odense og Viborg. Analysen peger dog på, at udfordringerne ikke er væsensforskellige fra andre større bygge- og anlægsprojekter, og at både Facebook og Apple qua deres brands og
fordelagtige ansættelsesvilkår, samt brugen af specialiseret udenlandsk arbejdskraft, i det store hele
formår at imødekomme udfordringerne. Samtidig tyder analysen ikke på, at selve driften af datacentrene skulle afføde markante nye kompetencebehov eller store arbejdskraftmangler. Det skal også
bemærkes, at der i Danmark allerede i dag tilbydes kortere efteruddannelsestilbud på det private marked i relation til driften af datacentre. Analysen har således ikke fundet belæg for, at det pt. skulle
være nødvendigt at igangsætte særlige uddannelses- eller efteruddannelsesinitiativer målrettet datacentrene eller datacenterindustrien.
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Der er dog generelt usikkerhed om det reelle kompetence- og arbejdskraftbehov i driftsfasen
af de store hyperscale-datacentre – ikke mindst, hvor mange ansatte der i praksis vil være i centrene,
når de er fuldt udbyggede. Hertil kommer, at de erhvervsmæssige synergieffekter ift. eksempelvis brugen af overskudsvarme eller tiltrækningen af et betydeligt antal co-location centre også vil kunne generere ændringer i arbejdskraft- og kompetencebehovet. Anbefalingen er derfor, at kompetenceog arbejdskraftbehovet i relation til datacentrene og datacenterindustrien følges tæt de kommende år. Som allerede nævnt kan overvågningen af arbejdskraft- og kompetencebehov være et oplagt fokus at arbejde sammen om, for de berørte kommuner og relevante uddannelses- og efteruddannelsesinstitutioner.
Tiltrækning af flere unge til de tekniske uddannelser
Den markante tilstedeværelse af datacentre i Syd- og Vestdanmark vil dog på et generelt plan
føde ind i den eksisterende problemstilling med mangel på arbejdskraft med såkaldte STEMkompetencer (science, technology, engineering & math) og for få unge, der tager en teknisk- eller
naturvidenskabelig uddannelse. En udfordring i forhold til at gøre noget ved manglen på STEM-kompetencer er, at det er vanskeligt for alvor at gøre noget ved via eksempelvis efteruddannelse, da der
som oftest er tale om dybe grundkompetencer, som typisk kun kan opnås via en egentlig fuldtidsuddannelse. Derfor drejer det sig grundlæggende om at få flere unge til at vælge en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Her peger mange uddannelsesaktører på, at tilstedeværelsen af de store datacentre faktisk kan være med til at tiltrække flere unge til relaterede uddannelser inden for eksempelvis
it og datalogi. Flere peger på, at tilstedeværelsen af store kendte teknologi – og it-virksomheder i sig
selv ofte har en positivt afsmittende effekt i forhold til at tiltrække flere unge til relaterede uddannelser.
Effekten kan dog forstærkes ved at opbygge samarbejder mellem uddannelsesinstitutioner og datacentrene om fx studiebesøg, case-opgaver og gæsteundervisning. Det anbefales derfor, at de sydog vestdanske uddannelsesinstitutioner afsøger og udnytter potentialerne ved tilstedeværelsen af de store datacentre til at tiltrække flere unge til de tekniske uddannelser.
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2. Indledning
Globale megatrends som Internet of Things (IoT) og big data har øget virksomhedernes brug af data.
Alt og alle er konstant forbundet, og resultatet er et umætteligt behov for flere applikationer, mere
computerkraft, mere lagerplads samt adgang til data hvor som helst og når som helst. Af den grund
er der kommet et stigende behov for at etablere nye datacentre, og virksomheder verden over er på
udkig efter steder at placere nye datacentre for at håndtere den massive trafik, der forventes at stige
yderligere i fremtiden.
Store internetgiganter som Apple, Facebook og Google har alle set sig lune på Danmark, som lokalitet
for placering af hyperscale datacentre, fordi Danmark scorer højt på parametre som forsyningssikkerhed, grøn energi, god plads, et smidigt offentligt system og et køligt klima. Syd- og Vestdanmark har
i særdeleshed været ramt af nye etableringer af datacentre. I Foulum tæt på Viborg er Apple allerede i
gang med at bygge datacentret, hvor første fase forventes afsluttet i 2019 og det samlede datacenter
forventes at skulle stå færdigt i 2026. Datacentret forventes at få et areal på 166.000 m2. Apple har
ydermere etableret sig i Kassø ved Aabenraa, hvor der er kapacitet til at bygge et datacenter på op til
1,4 mio. m2. Det er planen, at første fase af byggeriet i Aabenraa skal stå færdigt i 2019. Google har
ligeledes købt en grund i Kassø på 1,3 mio. m2, men har så vidt vides ikke aktuelle planer om at bygge
på grunden. Foruden grunden i Kassø har Google købt en grund på 1,37 mio. m2 syd for Fredericia,
men er heller ikke her gået i gang med at bygge. I Tietgenbyen syd for Odense er Facebook allerede i
gang med at bygge to serverbygninger på i alt ca. 56.500 m2. Byggeriet, som er sat til at stå færdigt i
2020, beskæftiger ca. 2.000. Det ser desuden ud til, at der er flere hyper-scale datacentre på vej i Syddanmark, og bl.a. har et anonymt firma netop købt en grund ved Esbjerg for at kunne etablere et
datacenter.
Syd- og Vestdanmark står derfor i en unik situation som særlig attraktiv lokalitet for datacentre. Den
permanente beskæftigelseseffekt i driftsfasen er stadig usikker, men det må forventes, at etableringen
af fem hyperscale-datacentre i Vest- og Syddanmark samlet set vil bidrage med et stort antal nye direkte jobs. De udenlandske erfaringer viser, at hyperscale-datacentrene i driftsfasen skaber 120-260
nye jobs. Herudover må medregnes den indirekte beskæftigelse, som genereres i de nye vækstområder
i relation til datacentrene, fx inden for udvikling af nye grønne energiløsninger.
Region Syddanmark har bedt Oxford Research om at afdække de erhvervs- og innovationsmæssige
effekter, potentialer og udfordringer, der er forbundet med hyperscale-datacentre i Vestdanmark, samt
vurdere, hvorvidt der er behov for tiltag for at sikre, at potentialerne indfries. Formålet med afdækningen er at skabe klarhed over, hvilke potentialer placeringen af de foreløbig op til fem hyperscaledatacentre i Vestdanmark kan have (udover selve anlægsinvesteringerne).
I denne analyse har vi haft et særligt fokus på hyperscale-datacentrene, som er drevet af store, globale
selskaber, men vi har også haft øje for det bredere perspektiv, herunder etablering af nye økosystemer
af ikt-virksomheder, tiltrækning (”clustering”) af internationale virksomheder, kompetenceopbygning
og innovation. Det har været vigtigt at få det brede økosystem-perspektiv med for at kunne se det
fulde erhvervs- og innovationsmæssige potentiale ved hyperscale-datacentrene og kunne afdække de
direkte og afledte effekter, herunder de mulige spinoff-effekter.
Analysen indgår som et vigtigt redskab i det regionale erhvervspolitiske arbejde med at udvikle redskaber og initiativer, der kan understøtte den bredere datacenterindustri, og som kan indfri det forventede vækstpotentiale i tilknytning til de planlagte hyperscale-datacentre.
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2.1

ANALYSEPROCES OG DATAGRUNDLAG

Analysen bygger på desk research og interviews med en lang række aktører (både nationale og internationale) med indsigt i datacentre og de tilknyttede erhvervs- og innovationspotentialer.
Analysen består overordnet af en foranalyse og en hovedanalyse. Ved sammenstilling af de to analyser
har vi udarbejdet en samlet vurdering af de specifikke danske, vestdanske og syddanske potentialer og
udfordringer og på den baggrund udviklet konkrete anbefalinger til tiltag og indsatser, som regioner,
regionale vækstfora eller andre parter kan igangsætte.
Jf. nedenstående figur 3.1 har vi i foranalysen kortlagt og undersøgt de generelle erhvervs- og innovationsmæssige potentialer, der er forbundet med etableringen af datacentre. Her har vi trukket på og
opdateret den viden, vi allerede har fra vores tidligere investeringsfremmeanalyse for Viborg Kommune i forbindelse med etableringen af Apples datacenter i Foulum, samt vores viden om erfaringer
med etableringen af datacentre i Luleå i Sverige, Mons i Belgien, Kotka-Hamina i Finland samt hhv.
Oregon og North Carolina i USA. Vi har opdateret den viden med ny, international litteratur, analyser
og studier på området samt gennemført interviews med repræsentanter fra Luleå i Sverige, Mons i
Belgien samt Amsterdam i Holland.
I hovedanalysen er vi gået fra det generelle niveau til det specifikke danske, vestdanske og syddanske
niveau. Hovedfokus har været på det danske økosystem med særlig tyngde i Vest- og Syddanmark.
Her har vi gennemført interviews bredt i interessentlandskabet, herunder med kernen af aktører forstået som ’datacenterbranchen’, men også med de relaterede it- og teknologivirksomheder, andre relaterede brancher, erhvervsfremmeaktører, klynger og innovationsnetværk, FoU-aktører samt uddannelsesaktører.
På baggrund af de to analyser har vi vurderet de specifikke potentialer og udfordringer i Danmark,
Vest- og Syddanmark, samt hvad der skal til for at indfri potentialerne. For at kvalificere konklusionerne og anbefalingerne har vi inddraget den nedsatte følgegruppe, der på baggrund af sin viden og
ekspertise har nuanceret konklusionerne samt bidraget med nye idéer til initiativer og tiltag.
Figur 3.1. Analysens dele
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Vi har gennemført i alt 30 interviews med danske aktører omkring ’datacenterindustrien’, herunder
erhvervsfremmeaktører, FoU-aktører, uddannelsesaktører, klynge- og netværksaktører etc. samt udenlandske aktører (se appendiks A). Vi har i interviewene med de danske interessenter fokuseret på at
spørge til baggrunden og argumentationen for de særlige styrkepositioner, potentialer og udfordringer,
der fremhæves, samt hvilke tiltag der evt. skal sættes i søen for at udnytte potentialerne bedst muligt.
I de udenlandske interviews har vi fokuseret på at få indblik i andre udenlandske regioners erfaringer
fra etableringen af datacentre, herunder de potentialer og effekter der er forbundet med dem.

2.2

ORDFORKLARING

Big data = enorme mængder af data, der ofte produceres i realtid, fx via GPS-enheder, digitale sensorer, sociale medier.
Cloud computing = levering af software, services og tjenesteydelser via internettet. Cloud computing
er et alternativ til, at brugeren selv har installeret software på egne enheder.
Co-location-datacenter = datacenter, hvor flere virksomheder deler pladsen.
Datacenter = et datacenter er et lagerrum, der består af computerservere, der håndterer store mængder
data.
Hyperscale-datacenter = stort datacenter, som ejes, drives og bruges af en virksomhed. I praksis vil
størrelserne på hyperscale-datacentre variere, men vil ofte ligge mellem 100-200 MW el-effekt til itudstyr.
Internet exchange = den switch-baserede central, der bruges til at udveksle trafik mellem forskellige
internetudbydere. Når eksempelvis en Telenor-kunde sender en e-mail til en TDC-kunde, bliver han
sendt til en internet exchange og derigennem routet over på TDC’s netværk i en dataudveksling – en
såkaldt peering-aftale.
Internet of Things (IoT) = når fysiske produkter er koblet op på internettet og kan udveksle data.
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3. Kortlægning af de generelle erhvervs- og innovationsmæssige potentialer
Det er efterhånden veldokumenteret, at etableringen af datacentre genererer væsentlige samfundsøkonomiske effekter i form af både den direkte og indirekte jobskabelse samt i den vækst, der skabes hos
virksomheder i andre dele af værdikæden. Den umiddelbare beskæftigelseseffekt finder sted i byggeog anlægsfasen, hvor opførelsen af datacentret genererer et stort antal jobs i forskellige typer af byggeog anlægsvirksomheder. Herefter går datacentret ind i driftsfasen og skaber færre, men mere permanente jobs i forhold til servicering, vedligeholdelse og styring af datacentret.
Der findes i litteraturen ikke et samlet overblik over datacentrenes samfundsøkonomiske effekter,
men Copenhagen Economics har udregnet den økonomiske vækst, Googles investeringer i datacentre
har skabt. Analysen viser, at Googles investeringer i datacentre i perioden 2007-2017 har øget den
økonomiske aktivitet i Europa med i gennemsnit 490 mio. EUR årligt. Googles investeringer i datacentre har endvidere øget antallet af beskæftigede med 6.600 årsværk i gennemsnit pr. år i perioden1.
Figur 3.1 viser, hvordan væksten fordeler sig på hhv. direkte, indirekte og afledte effekter af Googles
datacentre.
Figur 3.1: Effekten af Googles datacentre på europæisk økonomi
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Kilde: Copenhagen Economics (2018): European data centres

Som det fremgår af figuren, skaber datacentrene især værdi gennem de indirekte og afledte effekter,
så selvom datacentrene ikke direkte står for så stor en andel af væksten, ligger potentialet for at styrke
væksten i de indirekte og afledte effekter. Det skyldes, at datacentrene skaber vækst og øget aktivitet
andre steder, bl.a. via tiltrækningen af ny arbejdskraft, tiltrækningen af nye virksomheder og nye datacentre samt øget vækst i andre dele af værdikæden, herunder i relaterede it-virksomheder, facility management-virksomheder, hotel- og restaurationsvirksomheder, overvågnings- og sikkerhedsvirksomheder etc.

1

Copenhagen Economics (2018): European data centres.
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3.1

EFFEKTER OG POTENTIALER I BYGGE- OG ANLÆGSFASEN

Store teknologivirksomheder som Apple, Facebook, Google og Microsoft investerer betydelige summer i at etablere hyperscale-datacentre. Apple har eksempelvis annonceret, at virksomheden vil investere 6,3 mia. DKK over ti år i sit datacenter ved Viborg. Det gør investeringen til den største direkte
udenlandske investering i Danmark nogensinde. I tabel 3.1. nedenfor er et overblik over foreløbig
tilgængelige data for de fem hyperscale-datacentre i Syd- og Vestdanmark og de beløb, som er investeret for at tilegne sig grunden og for den samlede investering. Herudover er arealet for grunden og
datacentret angivet samt den forventede tidsperiode for konstruktionen.
Tabel 3.1. Overblik over de fem hyperscale-datacentre i Syd- og Vestdanmark
Forventet
tidsperiode for
konstruktionen

Grundens samlede areal (m2)

Forventet areal
på datacentret
(m2)

Investering for
grunden (millioner)

Total forventet
investering (millioner)

Apple – Viborg

2017-2026 (første
del færdig i 2019)

920.000

166.000

DKK 23

DKK 6.300

Apple –
Aabenraa

2018-N/A (første
del færdig i 2019)

2.850.000

N/A

N/A

DKK 6.000

Google – Aabenraa

Google oplyser, at
der for indeværende ikke er konkrete byggeplaner

1.310.000

N/A

N/A

N/A

Google – Fredericia

Google oplyser, at
der for indeværende ikke er konkrete byggeplaner

732.000

N/A

DKK 65,7

N/A

2017-2020

508.000

56.500

DKK 68

N/A

Facebook –
Odense

I udlandet har Google investeret mere end 4 mia. DKK i datacentret ved Mons i Belgien, og i KotkaHamina i Finland har Google investeret ca. 6 mia. DKK. Facebook har investeret 6,4 mia. DKK i
konstruktionen af sine datacentre ved Luleå, mens det estimeres, at Microsoft kommer til at investere
knap 15 mia. DKK i sit datacenter nord for Amsterdam. De store investeringer skaber nye jobs, og
forskellige analyser har vist, at datacentrene generelt skaber mange arbejdspladser i byggefasen (selvom
det svinger fra datacenter til datacenter). Oxford Research har analyseret effekten af Googles datacenter i Kotka-Hamina, og da byggeaktiviteten var på sit højeste, var der i alt 1.800 beskæftigede. I Luleå
vurderes det, at der i byggefasen skabes op til 500 jobs2, mens det estimeres, at Microsofts datacenter
ved Amsterdam beskæftiger omkring 1.200 personer.
Forskellen på beskæftigelsen i byggefasen (500-1.800 jobs) afhænger bl.a. af, hvor hurtigt datacentret
bygges, og om der er tale om en periode med høj eller lav byggeaktivitet. De jobs, der skabes under
opførelsen af datacentrene, er naturligvis midlertidige, men da behovet for datacentre hele tiden stiger,
er der gode muligheder for, at der vil blive foretaget betydelige opfølgende investeringer, og at der
2

Tillväxtverket (2014): Etableringen af Facebooks europeiska datacenter i Sverige och Luleå.
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derfor vil være byggeaktivitet over lange perioder. I Viborg har Apple annonceret, at man regner med
at investere og bygge de næste ti år, og Facebook annoncerede relativt kort efter annonceringen af sit
første datacenter i Luleå, at man ville bygge endnu et datacenter. Lignende eksempler kendes fra andre
regioner. Disse midlertidige jobs kan derfor godt opretholdes over lange perioder.
Den lokale effekt i byggeriet af datacentrene materialiserer sig primært i nye jobs i både større entreprenørvirksomheder og i de lokale bygge- og anlægsvirksomheder. Fx i Luleå var den første umiddelbare effekt af etableringen af Facebooks datacenter, at der blev skabt nye jobs i større entreprenørvirksomheder som NCC, Bravida og Skanska. Herefter begyndte de mindre, lokale håndværksvirksomheder at mærke en øget vækst og aktivitet. Der har desuden i alle regioner været store afsmittende
økonomiske effekter på hotel- og restaurationsbranchen, der som følge af konstruktionen af et datacenter og tilstrømningen af udenlandsk arbejdskraft har oplevet en øget belægningsgrad.
Erfaringerne viser, at der i varierende grad indhentes udenlandsk arbejdskraft i byggefasen. I Amsterdam var det i starten primært arbejdskraft fra England og Irland, som stod for byggeriet, hvilket dog
i løbet af byggefasen ændrede sig til at være primært lokale ansatte (ca. 90 pct. af arbejdet varetages af
lokale). Ligeledes var det i begyndelsen af Googles etablering af datacentret i Kottka-Hamina også
især irsk og engelsk arbejdskraft, der blev anvendt (ca. 45 pct.), mens ca. 55 pct. var lokale. I Danmark
er det omkring Apple i Viborg og Facebook i Odense primært lokal arbejdskraft, der bruges i byggeog anlægsfasen, dog suppleret med specialiserede udenlandske ingeniører og eksperter, som har erfaring med datacentre.

3.2

EFFEKTER OG POTENTIALER I DRIFTSFASEN

Den primære direkte jobeffekt af etableringen af hyperscale-datacentrene findes i bygge- og anlægsfasen, men der vil også være behov for ansatte på selve datacentrene til driften samt ansatte ved virksomheder, der arbejder for datacentrene, og som varetager drift og vedligeholdelse af tekniske installationer (servere, computere, køling etc.), administration, sikkerhed, forplejning, bygningsvedligeholdelse, gartneropgaver og lignende. Ved Googles datacenter i Kotka-Hamina estimeres det, at der vil
være ca. 230 beskæftigede – enten som ansatte ved selve datacentret eller som ansatte ved virksomheder, der arbejder for datacentret. Ved datacentrene i Luleå og Mons estimeres det, at der vil være hhv.
cirka 260 og 120 ansatte. De tilgængelige data for investeringer og jobskabelse er samlet og præsenteret
i tabel 3.2 nedenfor.
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Tabel 3.2. Overblik over datacentrenes effekter

Google –
Mons
Facebook –
Luleå

Google –
Kottka-Hamina
Microsoft –
Amsterdam

Total investering – konstruktion (millioner)

Årlig investering – drift
(millioner)

Direkte, indirekte og inducerede effekter
(millioner)

Total beskæftigelseseffekt –
direkte, indirekte og induceret effekt

Konstruktionsfase – ansatte ved byggepladsen

Driftsfase –
ansatte ved
datacentret

EUR 2.000

EUR 37,5

EUR 3.900

1.500 årligt

N/A

120

EUR 858 (uden
forbrug på servere)

EUR 34 (forventet i 2018 –
65 % på
energi)

EUR 9.000 (i
2020 – mere end
50 % i Luleå)

1.000 i 2012 –
4.500 forventet
over 10 år

500

260

EUR 800

N/A

N/A

N/A

1.800

230

EUR 2.000

N/A

N/A

N/A

1.200 (1.600 is
expected)

N/A

Det er ikke alle de investerede midler, der kommer den lokale økonomi til gavn, men der vil stadig
være betydelige effekter for lokalsamfundet. Boston Consulting Group vurderer i sin undersøgelse af
den økonomiske effekt af Facebooks datacenter i Luleå, at næsten 2 mia. DKK af de ca. 6,4 mia. DKK
vil blive brugt i Sverige, mens resten vil blive brugt på produkter og services, der importeres. Når
centret er i funktion, forventes det, at det vil koste omkring 250 mio. DKK årligt at drive. Heraf
forventes 230 mio. DKK at blive brugt i lokalområdet. Den samlede økonomiske effekt på svensk
økonomi over de første ti år, inklusive både direkte, indirekte og inducerede effekter, forventes at
blive mere end 7 mia. DKK, hvoraf omkring halvdelen vil påvirke økonomien lokalt i Luleå-regionen.3
Foruden de direkte økonomiske effekter af hyperscale-datacentrene er der yderligere løbende effekter,
som manifesterer sig i tiltrækning af nye virksomheder. Erfaringen fra Luleå er, at en række relaterede
it-, teknologi-, energi- og ingeniørvirksomheder har etableret sig i regionen efter Facebooks etablering.
Det er virksomheder som Fusion IO, EMC2, Milestone, Technologies, Rital, Althea og Securitas.
Selvom virksomhedernes tilstedeværelse ikke direkte kan tilskrives Facebooks etablering, vurderer Håkan Ylinenpää, professor ved Luleås Tekniske Universitet, at Facebooks etablering i regionen sender
et vigtigt signal om, at regionen er et attraktivt sted at drive sin virksomhed. Ligeledes viser erfaringerne fra Mons i Belgien, at Googles placering i regionen har bidraget til at give regionen ry for at
være et attraktivt sted at drive forretning og har bidraget til at tiltrække nye virksomheder – også i
brancher, som ikke er relateret til datacentret, herunder inden for tekstil (H&M’s logistikcentrum),

BCG (2014): Digital infrastructure and economic development – An impact assessment of Facebook’s data center in
Northern Sweden.
3
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fremstillingsindustri (Caterpillars europæiske fabrik) samt medicin og farmaceutiske produkter (Glaxo
Smith Kleins globale vaccinationscenter).
Foruden tiltrækning af nye virksomheder er der en effekt omkring tiltrækningen af nye datacentre,
herunder især co-location-datacentre. Etableringen af hyperscale-datacentrene kan gøre det attraktivt
for andre typer af datacentre at placere sig i nærheden, fordi der skabes et grundlag for en klyngedynamik, hvorved andre datacentre kan få adgang til en viden og specialiserede kompetencer, som ellers
ikke ville være der. Det er sket i Luleå, hvor tre datacentre, KnC Miner, Hydro66 og Fortlax II, i
perioden 2014-15 har valgt at etablere sig i regionen efter Facebooks etablering.
I interviewene er der flere, som peger på, at co-location-datacentrene samlet set vil kunne generere
større beskæftigelseseffekter end hyperscale-datacentrene, bl.a. fordi der vil være flere afledte effekter
omkring co-location-centrene. Det skyldes især, at co-location-datacentrene adskiller sig fra hyperscale-datacentrene på to væsentlige parametre:
•

Mindre færdige designs, som gør det lettere at komme ind med lokale løsninger, services og entrepriser.
At det er ejernes primære forretningsområde at drive datacentre – de har behov for opmærksomhed og vil typisk være mere åbne end de store teknologvirksomheder for at gøre sig attraktive for
nye potentielle kunder.

•

Den hollandske datacenterforening (Dutch Datacenter Association) har i samarbejde med Pb7 Research fundet frem til, at den samlede økonomiske effekt af co-location-datacentrene i Holland var på
ca. 1 mia. EUR i 2016 . Analysen inddrog alle effekter af co-location-datacentrene – både de direkte
effekter hos datacentrene og de indirekte i byggebranchen, indkøb af udstyr til køling, energiteknologi
etc.

3.3

DATACENTRENES FREMTIDIGE EFFEKTSKABELSE

Det er vanskeligt præcist at estimere den økonomiske effekt, der er forbundet med datacentrene fremadrettet. COWI har i en analyse for Energistyrelsen arbejdet med fremskrivning af datacentrenes potentiale for vækst i beskæftigelsen i en dansk kontekst ud fra fire scenarier4.
COWI’s fremskrivninger løber i perioden fra 2017 til 2040. I første scenarie arbejdes der med lineær
vækst i datacenterindustrien. I det scenarie skønnes det, at datacentrenes beskæftigelseseffekt er godt
57.000 årsværk frem mod 2040 – og at denne effekt fortsætter efter analyseperioden. Det andet scenarie antager, at Danmark fravælges efter allerede bekræftede investeringer. Her topper beskæftigelseseffekten i 2019 med knap 3.500 årsværk. I driftsfasen skønnes centrene at beskæftige 250 årsværk
pr. år. Tredje scenarie antager, at datacenterindustrien ’disruptes’ af nye teknologier. Her skønnes beskæftigelseseffekten at være 25.000 årsværk frem mod 2040 – med 3.500 årsværk pr. år frem til disruption-tidspunktet, hvorefter COWI skønner, at der vil være 1.000 årsværk pr. år. Fjerde scenarie
arbejder med eksponentiel vækst. Dette scenarie fremskriver beskæftigelseseffekten til at være godt
123.000 årsværk frem mod 2040.

3.4

INNOVATIONSMÆSSIGE EFFEKTER OG POTENTIALER

Investeringerne i de nye, innovative løsninger knytter sig som hovedregel til de store hyperscale-datacentre, som drives af store teknologivirksomheder, der har kapaciteten til og mulighederne for at
4

COWI (2018): Temaanalyse om store datacentre.
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foretage massive og langsigtede investeringer. De mindre datacentre – som fx co-location-datacentre
– konkurrerer i højere grad på pris, og her handler det mere om at kunne tilbyde pålidelighed, hastighed
og ”mest plads for færrest penge”, mens der sjældent knyttes forsknings- eller innovationsprojekter til
centrene. Innovationen er derfor i udgangspunktet mere begrænset hos co-location datacentrene end
hyperscale-datacentrene. Imidlertid er udfordringen, at selvom det innovationsmæssige potentiale er
størst hos hyperscale-datacentrene, er de ofte lukkede og svære at indgå FoU-samarbejder med.
Erfaringerne fra udlandet viser, at selvom datacentrene med tiden åbner mere for samarbejder, som
Google har gjort det i Mons ved at etablere et nyt uddannelsesforløb og engagere sig i et FoU-projekt
omkring nye energiløsninger, er det dog fortsat en udfordring at få udnyttet innovationspotentialet
fuldt ud, idet datacentrene generelt stadig fører en relativt lukket politik. Det skyldes, at deres fokus
først og fremmest er på at sikre datacentrenes oppetid og sikkerhed og på at optimere driften løbende.
Det er derfor ikke første prioritet for virksomhederne bag hyperscale-datacentrene at ’eksperimentere’
og skabe innovation og udvikling. Det betyder også, at samarbejdet og synergierne med de relevante
forsknings- og udviklingsaktører og andre virksomheder er begrænset, og at potentialet langtfra er
udnyttet.
Generelt er Luleå den region, som er længst med at se på innovationspotentialerne. Facebook har
siden sin etablering i regionen haft fokus på at åbne for samarbejde med andre relevante aktører og
har i Luleå etableret et europæisk ’Open Compute’-kontor, hvor de samarbejder med globale partnere
som Microsoft, men også med lokale svenske virksomheder. ’Open Compute’-kontoret er en del af
Facebooks open source-strategi, som skal være med til at understøtte nye, innovative initiativer.
Herudover er der i Luleå etableret et test- og demonstrationscenter, SICS ICE, med specifikt fokus
på datacenterteknologier, herunder datainfrastruktur og cloud-teknologier. Der er tre moduler. Det
første modul er opsat som et stabilt miljø, optimeret til test af it-/cloud-relaterede løsninger og arbejde
med big data. Målingsdata fra udstyr og sensorer samles og bruges til modellering, simulation og optimering. Det andet modul er fleksibelt i det fysiske setup og er optimalt til test af faciliteter og forsynings-setup. Modulet er let at koble op på vand, elektricitet og netværk, hvilket muliggør hurtig udskiftning af udstyr. Det sidste modul er specifikt designet til test af datacentret som en del af forsynings- og energisystemet. Der er i tilknytning til SICS ICE allerede igangsat en række forsknings- og
udviklingsprojekter, der tydeligt illustrerer potentialerne omkring datacentrene, bl.a. inden for energioptimering (DRAFT-projektet5), kunstig intelligens og machine learning6 samt udnyttelse af overskudsvarme7.
Fælles for hyperscale-datacentrene, der etableres i Danmark og i udlandet, er, at de alle har ambitioner
om at være baseret på 100 pct. vedvarende energi, og derfor er virksomhederne bag generelt interesserede i at finde nye energiløsninger, der kan fremme, at datacentrene bliver mere klimavenlige. Mange
af datacentrene har planer om eller investerer allerede konkret i større energiprojekter, bl.a. vil Apple
i Viborg bygge to vindmølleparker, og i Holland har Microsoft investeret 200 mio. EUR i at etablere
en vindmøllepark i samarbejde med Vattenfall for at sikre, at virksomhedens datacentre udelukkende
baserer sig på vedvarende energi.
Af nye energiløsninger er der især fokus på at udnytte den overskudsvarme, hyperscale-datacentrene
genererer. I Danmark har Facebook eksempelvis indgået en aftale med Fjernvarme Fyn om, at den
genererede overskudsvarme fra datacentret kan indgå i fjernvarmenettet. Denne aftale mellem Facebook og Fjernvarme Fyn er mulig, fordi Facebook har placeret sit datacenter inde i Fjernvarme Fyns
https://www.sics.se/projects/draft-datacenter-research-on-air-flow-technologies
https://www.sics.se/projects/artificial-intelligence-for-datacenter-microgrid-interaction
7 https://www.sics.se/projects/dc2bd
5
6
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distributionsnet. Overskudsvarmen kommer til at dække 6-7.000 husstandes forbrug og fortrænge ca.
fem pct. af Fjernvarme Fyns samlede energiproduktion, som primært kommer fra kulfyrede anlæg.
Det vurderes i interviewene, at der er et stort potentiale på globalt plan og et stort dansk eksportpotentiale i at udnytte datacentrenes overskudsvarme endnu mere. Casen med Facebook og Fjernvarme
Fyn er dog en særlig dansk case, som ikke bare kan overføres til andre områder i Danmark eller verden,
og derfor er det ikke et eksportpotentiale, der ligger på den helt kort bane. Det skyldes, at en række
forudsætninger skal være på plads for at implementere løsninger med fokus på udnyttelse af overskudsvarme. Det gælder en række tekniske barrierer som kapaciteten til at modtage og distribuere
varme, teknologi ift. at hæve temperaturen fra den leverede varme samt afstanden til fjernvarmenettet.
Fjernvarme Fyn skal bl.a. ud at investere i varmepumper for at hæve temperaturen fra overskudsvarmen. Foruden de tekniske udfordringer har de økonomiske incitamenter også en betydning, bl.a. ift.
el-tariffer, elafgifter og overskudsvarmeafgifter, prisen på varme (om den kan konkurrere med andre
varmekilder), svingninger i varmepriser etc. I udlandet ser vi ligeledes, at der er innovations- og udviklingsprojekter med fokus på udnyttelse af overskudsvarme, hvor bl.a. Microsoft i sit datacenter
nord for Amsterdam i Holland har igangsat et projekt med en ambition om at kunne levere den genererede overskudsvarme fra datacentret til de tomatproducerende drivhuse, der ligger i området. Ligeledes er Luleås Tekniske Universitet i tilknytning til det lokale test- og demonstrationscenter SICS ICE
i gang med et projekt om at udnytte overskudsvarme fra datacentre.
Mens udnyttelse af overskudsvarme er den primære energiløsning, datacentrene har fokus på – både i
Danmark og i udlandet – er der også fokus på andre innovationer, som dog stadig er i starten af
forsknings- og udviklingsstadiet. Bl.a. har Apple i Viborg indgået en aftale med Aarhus Universitet
om at se på potentialet for at anvende biogas i datacentrets energiforsyning. Formålet er at se på
metaniseringsteknologier, der kan konvertere CO2-komponenten i biogas til metan ved hjælp af brint
produceret ud fra strøm baseret på vedvarende energi. Metanen kan så lagres i naturgasnettet og anvendes som basis for afbalanceret produktion af el til datacentret. I første fase af projektet investerer
Apple 21,5 mio. DKK i forskningen på området. Aftalen indebærer, at der gennemføres en udbygning
af AU Foulums biogasforsøgsanlæg. Bl.a. skal den eksisterende produktionsreaktor suppleres med
yderligere en fuldskala-forskningsreaktor, der kan levere biogas til datacentret.
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4. De erhvervs- og innovationsmæssige potentialer i
Vest- og Syddanmark
Siden det i februar 2015 blev offentliggjort, at Apple ville bygge det første hyperscale-datacenter i
Danmark ved Viborg, har flere store, internationale virksomheder som Facebook og Google lagt planer om at etablere hyperscale-datacentre i Danmark. I alt er der planer om fem hyperscale-datacentre,
og det forventes, at endnu flere er på vej. Der er dog ingen af datacentrene, der er taget i brug endnu.
Både Apples datacenter ved Viborg og Facebooks datacenter i Odense forventes først at blive taget i
brug i 2020.
Som vi har vist i kortlægningen af de foreløbige erfaringer fra datacentrene, har de første erhvervsmæssige effekter af datacentrene allerede manifesteret sig flere steder. De massive investeringer i datacentrene har skabt mange nye, lokale arbejdspladser og økonomisk vækst i andre dele af værdikæden,
herunder hos de større entreprenørvirksomheder, mindre, lokale bygge- og anlægsvirksomheder samt
inden for hotel og restauration. Nye virksomheder og datacentre har desuden valgt at etablere sig i
regionerne som følge af etableringen af hyperscale-datacentrene. Det har vi set i Luleå, Sverige, og
Mons, Belgien. Dermed kan vi allerede se, at virksomheder og andre datacentre koncentrerer sig i de
regioner og dermed skaber en kritisk masse og grundlag for en klynge.
Eftersom hyperscale-datacenterindustrien dog stadig er en relativt ung industri, er der endnu få erfaringer med de konkrete innovationsmæssige effekter af hyperscale-datacentrene. Som vi har vist i vores kortlægning, er erfaringerne med at udnytte de erhvervs- og innovationsmæssige potentialer i
Mons, Belgien, Kottka-Hamina, Finland, og Amsterdam, Holland, begrænsede, og de lokale repræsentanter i regionerne har ikke kunnet pege på nogen særligt perspektivrige potentialer eller initiativer.
Dog vurderer vi, at der er en række interessante erhvervs- og innovationsmæssige potentialer, som
også allerede langsomt er i gang med at blive høstet. Eksempelvis er der perspektivrige forsknings- og
udviklingsinitiativer i bl.a. Odense, Danmark, Amsterdam, Holland, og Luleå, Sverige, omkring udnyttelse af overskudsvarme ved datacentrene. Luleå i Sverige er med etableringen af test- og demonstrationsfaciliteterne SICS ICE og de dertil tilknyttede FoU-projekter klart længst fremme med at se
på potentialerne for nye energiløsninger, dataløsninger, integration af datacentre i energisystemer osv.
På trods af de få erfaringer er det naturligvis stadig muligt at komme med kvalificerede bud på, hvilke
potentialer hyperscale-datacentrene giver, eftersom vi har interviewet bredt i kredsen af eksperter og
aktører med dyb indsigt i feltet samt inddraget udenlandske erfaringer i andre regioner med hyperscaledatacentre. Vi har derfor haft øje for det brede perspektiv omkring effekterne og potentialerne af
datacentrene, herunder etablering af nye økosystemer af it-virksomheder, tiltrækning (”clustering”) af
internationale virksomheder, kompetenceopbygning og innovation.
Det er alligevel vigtigt at holde sig for øje, at der stadig knytter sig usikkerhed til forudsigelserne om,
hvor potentialerne findes, og hvorvidt de kan realiseres i praksis. Analysens konklusioner og anbefalinger skal ses i dette lys.

4.1

DE DANSKE POTENTIALER KNYTTET TIL HYPERSCALE-DATACENTRENE

Givet den usikkerhed, der er knyttet til de forskellige potentialer, er det vores anbefaling, at der arbejdes med flere forskellige potentialer for at blive klogere på de konkrete muligheder og deres størrelse.
Det er desuden vigtigt, at potentialerne er knyttet til områder, hvor Danmark, herunder Vest- og Syddanmark, allerede har styrkepositioner, og hvor det samtidig er relevant at koble styrkepositionerne til
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datacentrene og udviklingen af nye løsninger. Det er næppe realistisk, at datacentrene alene vil få så
stor betydning, at der kan udvikles helt nye styrkepositioner på områder, hvor Danmark ikke allerede
har stærke kompetencer. Desuden har flere interviewpersoner påpeget, at datacenterejerne er globale
virksomheder, der potentielt kan etablere partnerskaber og innovationsprojekter i hele verden. Vi skal
derfor kunne tilbyde noget unikt, for at det er interessant for dem. Derfor har vi i analysen også
fokuseret på at afdække potentialer i krydsfeltet mellem de danske styrkepositioner og potentialer
knyttet til datacentrene.
Samtidig er der dog klart fra både datacenterindustrien samt mange andre store investeringer og byggerier, at en aktiv og intelligent erhvervs- og innovationspolitisk indsats påvirker, hvor stort et potentiale der realiseres. Flere interviewpersoner fremhæver, at en eller flere aktører skal tage ansvaret for
at arbejde med at indfri potentialerne og drive innovationsprojekter knyttet til datacentrene. Til trods
for usikkerheden og at nogle potentialer – som forklaret nedenfor – primært knytter sig til den lidt
længere bane, er det vigtigt at starte indsatsen for at undersøge og indfri potentialerne tidligt. Dog er
der nogle potentialer, der med fordel kan arbejdes mere intensivt med i starten, og nogle, hvor det
indledningsvis primært handler om at forberede dem og blive klogere på potentialerne, før de egentlige
udviklings- og innovationsprojekter kan materialisere sig.
De erhvervs- og innovationsmæssige potentialer er illustreret i figur 5.1 og beskrevet i flere detaljer
nedenfor. Som figuren viser, er det mest umiddelbare danske potentiale på kort sigt, som der kan
arbejdes med allerede nu – og hvor Danmark samtidig har stærke kompetencer – at udvikle grønne
energiløsninger, hvoraf løsninger inden for genanvendelse af overskudsvarme er det mest konkrete og
oplagte at arbejde med, idet der allerede er konkrete projekter i gang i bl.a. Odense, hvor Energi Fyn
og Fjernvarme Fyn har et projekt med Facebook omkring overskudsvarme. Foruden udnyttelse af
overskudsvarme, som rummer et eksportpotentiale for Danmark, vil der også over tid kunne udvikles
andre energiløsninger i sammenhæng med datacentrene, bl.a. inden for energioptimering (der er et
projekt tilknyttet SICS ICE i Luleå omkring bedre udnyttelse af luft til nedkøling) eller anvendelse af
biogas (Apples projekt med Aarhus Universitet).
Når de første datacentre begynder at gå ind i driftsfasen, er der et muligt potentiale knyttet til udvikling
af nye robot- og automatiseringsløsninger til datacentre. Flere interviewpersoner peger på, at der er et
potentiale, dels fordi der vil være mange opgaver på datacentrene, der bør kunne automatiseres (fx er
der stort behov for vedligeholdelse og servicering af servere), dels fordi der omkring Odense findes
en stærk robot- og automatiseringsklynge, som har kompetencer inden for softwarerobotter (Robotic
Process Automation), om end det ikke er en spidskompetence i robotsektoren omkring Odense. Det
er dog ikke et potentiale, der umiddelbart kan realiseres, eftersom flere repræsentanter fra robotsektoren peger på, at deres kontakt med datacenterejerne er minimal, og at robotvirksomhederne ikke
har berøring med, hvilke løsninger datacentrene har behov for.
På langt sigt kan etableringen af hyperscale-datacentrene rumme et potentiale for, at Danmark kan
udvikle sig til at blive en international, digital datahub med stærke kompetencer og virksomheder relateret til datacentre og et stærkt økosystem omkring datacentrene. Vi kan se fra de foreløbige internationale erfaringer, at etableringen af hyperscale-datacentrene har haft en effekt i forhold til at tiltrække nye virksomheder og datacentre, herunder co-location-datacentre. Især i Luleå-regionen i Sverige har vi set nogle klyngedynamikker pga. Facebooks datacenter. Endvidere viser erfaringen fra
Mons i Belgien, at signalet i, at en stor global virksomhed (i dette tilfælde Google) vælger at placere
sig i regionen, giver området ry for at være et attraktivt sted at drive forretning og dermed bedre
muligheder for at tiltrække andre internationale virksomheder. I Danmark må tiden for det første vise,
hvorvidt hyperscale-datacentrene kan skabe en lignende effekt i forhold til tiltrækning af nye virksomheder og co-location-datacentre, og såfremt Danmark bliver attraktivt for nye virksomheder og co25
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location datacentre, vil der være brug for en flerstrenget og koordineret indsats, hvor kommuner og
relevante erhvervsfremmeaktører i samarbejde med Invest in Denmark sætter yderligere fokus på tiltrækningen af denne type af virksomheder.
Figur 4.1 Oversigt over danske potentialer knyttet til hyperscale-datacentrene
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4.2

GRØNNE ENERGILØSNINGER

Grønne og energieffektive løsninger til driften af datacentre kan forstås bredt. Det kan både være i
forhold til energiproduktion, energiforsyning og energiforbrug til køling og ventilation samt i kernen
af datacentrene omkring serverne. Datacentrene har en ambition om at basere deres energiforbrug på
100 pct. vedvarende energi, og derfor har Apple og Facebook allerede gået i gang med at udvikle
grønne og energieffektive løsninger. Den store udbredelse af fjernvarmenettet i DK betyder, at det
danske potentiale i en international sammenhæng er særligt stort. Potentialet for nye energiløsninger i
tilknytning til datacentrene er desuden forstærket af, at der er stærke danske (især syd- og vestdanske)
kompetencer og vidensmiljøer inden for forskellige energiteknologiske nicher, herunder energieffektivitet, energisystemer og smart grid, vedvarende energiteknologier (vind, sol etc.) på SDU, AAU, AU
og DTU. Forskningsinstitutionerne er interesserede i at indgå FoU-samarbejder med datacentrene om
udvikling af nye energiløsninger (AU’s samarbejde med Apple er det eneste konkrete forskningssamarbejde), men samarbejdet mellem datacentrene og forskningsinstitutionerne er pt. begrænset.
4.2.1

Genanvendelse af overskudsvarme

Genanvendelse af overskudsvarme er det mest oplagte og nærliggende potentiale på kort sigt, eftersom
der allerede er konkrete projekter om at kunne genanvende overskudsvarmen i fjernvarmenettet. I
interviewene peges der helt entydigt på, at det er en lavthængende frugt – særligt set i lyset af at afgiften
på overskudsvarme er blevet fjernet, hvilket har styrket de økonomiske incitamenter til at genanvende
overskudsvarme.
Sammenlignet med de andre udenlandske regioner er det vores vurdering, at Danmark er langt fremme
med hensyn til genanvendelse af overskudsvarme. Det skyldes, at der i Danmark allerede er en række
konkrete projekter i gang, hvoraf Facebooks projekt omkring overskudsvarme med Fjernvarme Fyn
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er det mest ambitiøse (se case). I Kassø ved Aabenraa, hvor Apple og Google har planer om at etablere
hyperscale-datacentre, undersøger de lokale fjernvarmeselskaber ligeledes mulighederne for at udnytte
overskudsvarmen8. En række repræsentanter fra forskningsinstitutionerne udtrykker også umiddelbar
begejstring for mulighederne for brug og udnyttelse af overskudsvarme, hvilket nedenstående citat
også indfanger:
”Det, vi meget gerne vil, er det her med at udvikle grønne datacentre. Det er meget omkring at få brugt
overskudsvarmen og få det koblet til vores energisystem og integreret med andre vedvarende energikilder.
Det er jo noget, vi generelt kigger på ved industrielle processer. Afgifterne er jo blevet fjernet ift. at bruge
overskudsvarme. Det er positivt”.
Den planlagte udnyttelse af overskudsvarme i forbindelse med Facebooks datacenter er ikke før gjort
i en tilsvarende skala andre steder i verden. Dermed kan det blive en god showcase for en løsning på
en udfordring, som også findes i andre lande9. Som vi også har hørt i flere interviews, er der et stort
eksportpotentiale forbundet med genanvendelse af overskudsvarme – både for andre datacentre og i
andre sektorer, der skaber overskudsvarme via fx industriel produktion.
Der er en række fordele ved genanvendelse af overskudsvarme. I Danmark, hvor der er et udbredt
fjernvarmenet, giver det mulighed for at spare det brændsel, som alternativt ville skulle anvendes til
den erstattede fjernvarmeproduktion. Endvidere kan der være en økonomisk gevinst for datacentrene,
såfremt de vil kunne opnå en fortjeneste ved salg af overskudsvarmen, som ellers ville være et spildprodukt uden værdi. Der er en særlig dansk styrkeposition omkring udnyttelse af overskudsvarme til
fjernvarmenettet, men der er også projekter i Luleå, Sverige, og Amsterdam, Holland. I Holland, hvor
Microsoft er i gang med at etablere et hyperscale-datacenter i Agriport A710, er det ambitionen at
kunne levere den genererede overskudsvarme
fra datacentret til de mange tomatproducerende Aftale mellem Facebook og Fjernvarme Fyn om
drivhuse i området. I tilknytning til testcentret udnyttelse af overskudsvarme
SICS ICE i Luleå er der et forstudie (DC2BD)11
i gang, som undersøger brugen af overskuds- Facebook og Fjernvarme Fyn har indgået aftale om
at kunne udnytte den genererede overskudsvarme fra
varme fra datacentre til tørring af biomasse. ForFacebooks kommende datacenter ved Odense til at
målet er at skabe viden om, hvordan et cirkulært dække forbruget for ca. 6.900 husstande på Fyn.
system med overskudsvarme fra datacentre kan Konkret vil Fjernvarme Fyn bygge et nyt varmepumbruges til at tørre biomasse, fx bio-kul, der kan peanlæg ved siden af Facebooks datacenter. Varmebruges til opvarmning andetsteds. Forest Deve- pumpeanlægget bliver det største af sin art i Danloping Technologies og Future Eco er partnere mark.
i projektet.
Aftalen vil kunne have en positiv effekt på klimaet,
idet overskudsvarmen fra datacentret betyder, at der
kan skrues tilsvarende ned for den kulbaserede varmeproduktion.

Muligheden for genanvendelse af overskudsvarme i DK er som beskrevet blevet understøttet af, at de lovgivningsmæssige og økonomiske
barrierer er blevet ryddet af vejen. Konkret har
Skatteankenævnets afgørelse om at fjerne afgiften på overskudsvarme (4. september 2017) betydet, at
firmaer ikke skal betale afgift af overskudsvarme og kun nøjes med at betale elafgift. Ydermere er
rammevilkårene for etablering af varmepumper blevet forbedret, i takt med at PSO-afgiften udfases
Dansk Fjernvarme (04.05.2018): Store muligheder i overskudsvarme fra sønderjyske datacentre, weblink:
http://www.danskfjernvarme.dk/groen-energi/nyheder/180504-store-muligheder-i-s%C3%B8nderjyske-datacentre
9 Rambøll (31.10.2017): Stort eksportpotentiale i overskudsvarme fra datacentre, weblink: http://www.ramboll.dk/medier/rdk/stort-eksport-potentiale-i-overskudsvarme-fra-datacentre
10 Agriport A7 er en moderne og højteknologisk park for landbrug beliggende ca. 40 km nord fra Amsterdam.
11 https://www.sics.se/projects/dc2bd
8
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frem mod 2022, og elvarmeafgiften nedsættes fra 2019. Når disse forhold kombineres med Energiselskabernes Energispareindsats, giver Energistyrelsens tilskudsordning mulighed for, at de store, eldrevne varmepumper kan blive konkurrencedygtige i forhold til traditionelle varmeproduktionsformer.
4.2.2

Andre grønne energiløsninger

Udnyttelse af overskudsvarme er det mest oplagte potentiale inden for energiløsninger, men vi har i
analysen også identificeret andre energiløsninger i tilknytning til datacentrene.
Blandt de mere innovative energiløsninger kan nævnes det projekt, Apple har igangsat med Aarhus
Universitet ved Viborg. Apple har investeret 21,5 mio. DKK for at kunne udnytte biomasse som en
del af strømforsyningen til datacentret. I første fase af projektet gennemføres en udbygning af AU
Foulums biogasforsøgsanlæg. Bl.a. skal den eksisterende produktionsreaktor suppleres med yderligere
en fuldskala-forskningsreaktor, der kan levere biogas til datacentret. I anden del af projektet vil de
reelle muligheder for på systemniveau at oplagre vind- og solenergi via biogas blive undersøgt. I øjeblikket bliver ’overskydende’ vindenergi solgt til meget lave priser, og i visse ekstreme tilfælde skal
elselskaberne betale for at komme af med vindmøllestrømmen. AU vil i den sammenhæng indgå samarbejde med virksomheden Haldor Topsøe, som er langt fremme i udviklingen af et kommercielt
metaniseringsanlæg. Samtidig understøttes indsatsen af en række igangværende større projekter under
Innovationsfonden, EUDP og GUDP12.
Et andet projekt, som har fokus på lagring af energi, er DMI-projektet13, som er igangsat med udgangspunkt i SICS ICE’s testfaciliteter. Projektet har til formål at teste muligheder for lokal termisk
opbevaring i datacentrene for at forhindre, at de bruger energi i energinettets peak-perioder. Med flere
sporadiske energikilder (fx vind) på elnettet afprøves det, om datacentrene kan producere nedkølet
vand, når energiefterspørgslen er lav, som kan bruges, når energiefterspørgslen stiger igen. Projektet
er finansieret af den svenske energimyndighed over to år med 5 millioner SEK, og SICS, LTU, ABB,
EON, Vattenfall og Acon er partnere i projektet.
Datacentrene stiller store krav til ventilation og køling, da serverne i datahallerne ellers risikerer at
blive overophedede. Der er et behov for at levere ventilationsløsninger til datacentrene, og fx leverer
virksomheden Øland ventilationsudstyr til Apples datacenter i Viborg. Der er desuden en række innovative danske ventilationsvirksomheder, herunder LeanVent, Nilan og Airmaster. Vi er imidlertid
ikke bekendt med, at der i Danmark findes udviklingsprojekter omkring innovative ventilationsløsninger. Der er dog i tilknytning til SICS ICE i Luleå igangsat et FoU-projekt omkring bedre kontrol
og udnyttelse af luftveje i datacentret (DRAFT-projektet14). Projektets mål er at reducere energiforbruget i datacentre ved at udvikle strategier til kontrol af air-flow i bygninger – det vil mindske brugen
af ventilatorer. Projektet er finansieret i to år af den svenske energimyndighed med et budget på 8,6
millioner SEK. Partnerne i projektet er SICS LTU fluid mechanics, Siemon, DCT, Swegon, Eitech og
SEE Cooling.
Omkring køling af datacentre er der også et potentiale, da et effektivt kølesystem nedsætter energiforbruget i datacentret og sikrer, at en overdreven varmebelastning ikke vil medføre driftsforstyrrelser.
Aarhus Universitet (03.10.2016): Ny forskning skal give Apple vedvarende energi – når vinden ikke blæser, weblink:
http://dca.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/ny-forskning-skal-give-apple-vedvarende-energi-naar-vinden-ikke-blaeser/
13 https://www.sics.se/projects/dmi-datacenter-micro-grid-interaction-with-local-grid
14 https://www.sics.se/projects/draft-datacenter-research-on-air-flow-technologies
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Som beskrevet er de relativt lave temperaturer i de nordiske lande derfor også en årsag til, at de store
teknologivirksomheder vælger at placere datacentre her. Der er en række virksomheder placeret i Danmark, som Caverion, Munters og Aircold, der leverer intelligente kølesystemer til datacentre. Ydermere står Region Syddanmark stærkt med tilstedeværelsen af Danfoss. Omkostningerne til strøm udgør en stor del af driftsudgifterne i et datacenter, og en stor del af det bliver brugt til at fjerne varme
og sikre dataene ved den rette temperatur. Her kan Danfoss’ teknologi omkring effektive køleløsninger fx skære energiforbruget og omkostningerne for datacentrene ned. Som Jürgen Fischer, direktør
for Danfoss’ kølesegment, påpeger, oplever Danfoss mere end 10 pct. vækst om året i datacenterindustrien15. Vi har under vores research ikke fundet, at der er særlige innovative løsninger inden for
køling i Danmark, om end der er nogen kompetencer og stærke aktører på området, men Google har
i sit datacenter i Mons arbejdet med et avanceret fordampningskølesystem, som trækker på vand fra
en nærliggende industrikanal. Dermed har Google via denne energiløsning reduceret det samlede energiforbrug16.
Energioptimering er et andet potentiale, hvor flere påpeger, at der bl.a. inden for brugen af energieffektive servere er et potentiale fremadrettet. Her er vurderingen fra flere af de interviewede forskningsog udviklingsaktører dog, at der i forhold til produktionen af serverne ikke er et særligt dansk potentiale eftersom en stor del af innovationen og produktionen inden for servere ligger i andre lande. Dog
er der specifikt på SDU en styrkeposition omkring optiske kabler, som kan indgå i datacentrenes
servere.
Vi ser også, at datacentrene for at indfri deres ambitioner om at være drevet af 100 pct. vedvarende
energi opfører og investerer i vindmølleparker. Eksempelvis har Apple planer om at bygge to nye
vindmølleparker, der vil kunne dække behovet i de første fem år på datacentrene i Viborg og Aabenraa,
hvilket svarer til 30 MW. Det samme ser vi andre steder i udlandet, hvor bl.a. Microsoft i samarbejde
med Vattenfall har investeret massivt i at anlægge en stor vindmøllepark, der skal kunne forsyne deres
datacenter.

4.3

UDVIKLING AF NYE ROBOT- OG AUTOMATISERINGSLØSNINGER

På mellemlangt/langt sigt vurderer vi, at der er et potentiale for udvikling af nye robot- og automatiseringsløsninger til datacentrene. Denne vurdering beror på, at der både i de gennemførte interviews
samt i flere konsulentrapporter og artikler peges på, at der er en lang række opgaver på datacentrene,
som bør kunne automatiseres, fx inden for vedligeholdelse og servicering af servere samt med hensyn
til opfyldelse af de høje krav til overvågning og sikkerhed både i bygge- og driftsfasen1718. Internationalt og i særdeleshed i USA er der også virksomheder, som allerede er i gang med at udvikle specifikke
robot- og automatiseringsløsninger til datacentrene. Fx er IBM i gang med at finde ud af, hvordan
robotteknologi kan bruges til at identificere mønstre omkring et datacenters varmeflows. Robotten
kan finde kolde zoner i datacentret (hvor kold luft ender med at indgå i overskudsvarmen i stedet for
at blive målrettet mod nedkølingen af serverne)19.
I et scenarie med robotdrevne og automatiserede datacentre kan datacentrene eksempelvis blive mere
pladseffektive, og behovet for lys kan elimineres (idet der ikke er så stort behov for menneskelig
Danfoss (03.03.2015): Danfoss ser store muligheder i grønne datacentre, weblink: http://www.danfoss.dk/technicalarticles/cf/danfoss-ser-store-muligheder-i-gr%C3%B8nne-datacentre/?ref=17179906972#/
16 https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/st-ghislain/
17 COWI (2018): Temanalyse om de store datacentre.
18 RF Code (2012): White paper – The importance of automating IT asset inventory and management in the data center.
19 Silicon (03.06.2013): IBM Roomba-Based Robot measures data centre heat, weblink: https://www.silicon.co.uk/workspace/ibm-roomba-data-centre-heat-emc-117925
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tilstedeværelse), men vigtigst af alt er driveren, at nedetiden for datacentrene (som er meget omkostningstung) kan blive reduceret, idet en robot ud fra en modellering vil kunne beregne og forudsige alle
aspekter i et datacenters drift. Vi vurderer på baggrund af interviewene og gennemgang af studierne,
at potentialet primært ligger i brugen af softwarerobotter i datacentrene og i mindre grad i hardwarerobotter. På lang sigt peger enkelte repræsentanter fra robotsektoren på, at der kan være et potentiale
ift. brug af droner omkring sikkerhed og overvågning af datacentrene.
Disse potentialer for robot- og automatiseringsløsninger i datacentrene kan kobles op på, at der i
Region Syddanmark i forvejen er en styrkeposition inden for robotteknologi pga. robotklyngen omkring Odense, som huser en række internationalt førende robotvirksomheder med tæt tilknytning til
et stærkt forskningsmiljø, bl.a. Mærsk McKinney Møller Instituttet ved SDU. Der er derfor et stort
potentiale for at opdyrke området yderligere og blive mere konkrete på de mulige løsninger, bl.a. kan
vi se at flere repræsentanter fra robotsektoren peger på, at deres kontakt med datacenterejerne er
minimal, og at robotvirksomhederne ikke har berøring med, hvilke løsninger datacentrene har behov
for. Vores interview med bl.a. SDU Robotics peger på, at der er behov for at få knyttet de to sektorer
tættere sammen, og at der er behov for et domænekendskab til datacentrene, før det er muligt at
vurdere det konkrete vest- og syddanske potentiale for robot- og automatiseringsløsninger.
Vi vurderer dog, at såfremt der satses rigtigt og skabes de rette betingelser i Danmark for at få knyttet
datacentrene og robot- og automatiseringssektoren tættere sammen, kan der være nogle muligheder
for at udvikle nogle unikke danske løsninger på området, idet der i Danmark er en unik kombination
af markante hyperscale-datacentre samt et stærkt internationalt miljø i Odense omkring robotter og
automatisering.
Det er således vores vurdering, at der er brug for at ’aligne’ robot- og automatiseringssektorens udbud
af løsninger med datacentrenes specifikke behov, før potentialet kan realiseres. Herudover er der brug
for at se på Return of Investment og få foretaget en grundig omkostningsanalyse af, om øget brug af
robotter og automatisering overhovedet giver mening i et datacentermiljø. Bl.a. vil der være behov for
at skulle gentænke datacentrene og se på fx serverhardwaren i datacentrene, som p.t. ikke er designet
til at blive håndteret af robotter20, selvom det først vil blive på den lange bane.
I Luleå i Sverige er der blevet etableret et test- og demonstrationscenter, SICS ICE, som muliggør, at
potentielle robot- og automatiseringsløsninger kan testes i et eksperimentelt setup, før det evt. rulles
ud i større skala (se case).

DataCenter Knowledge (22.05.2013): The Robot-Driven Data Center of Tomorrow, weblink: http://www.datacenterknowledge.com/archives/2013/05/22/the-data-center-of-tomorrow-totally-lights-out-within-5-years
20
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Test- og demonstrationscentret SICS ICE i Luleå
Det er RICE SICS North (RISE SICS er ejet af den svenske stat), som ejer og driver ICE i Luleå (Infrastructure and Cloud Datacenter Test Environment). ICE er verdens første åbne testcenter med specifikt
fokus på datacenterteknologier, herunder datainfrastruktur og cloud-teknologier. De andre partnere i ICE
er Luleå Technical University (LTU) samt et netværk af mere end 60 virksomheder, herunder Vattenfall,
ABB, Ericsson, Facebook, Swegon, EON, Acon, Metria, Eitech, BnearIT, AcrosLabs, Netrounds.
ICE har til formål at imødekomme et behov for international forskning på datacenterområdet. Derudover
er forhåbningen, at centret kan tiltrække virksomheder og forskningsprojekter fra hele Europa til Luleåregionen: ”New innovations and skilled people are needed to develop the Swedish economy”, siger Tor Björn Minde,
CEO for RICE SICS North og ICE-projektet. Centret tilbyder computerkapacitet, platforme og værktøjer
til at håndtere big data og machine learning, miljøer til tests og eksperimenter inden for softwareudvikling,
skalering og infrastrukturoptimering, mulighed for at teste innovationer inden for faciliteter og hardware til
et datacenter samt måling og research, der er med til at fremme bæredygtighed med effektive datacentre
som en del af energisystemet.
Test- og demonstrationscentret ligger i samme område som Luleå University of Technologys campus. Centret er på 600 m2 og består af tre moduler samt et demo-space med plads til 50 mennesker. De tre moduler
har hver deres funktionalitet:
•
•
•

Det første modul er opsat som et stabilt miljø, optimeret til test af it-/cloud-relaterede løsninger og
arbejde med big data. Målingsdata fra udstyr og sensorer samles og bruges til modellering, simulation
og optimering.
Det andet modul er fleksibelt i det fysiske setup og er optimalt til test af faciliteter og forsynings-setup.
Modulet er let at koble op på vand, elektricitet og netværk, hvilket muliggør hurtig udskiftning af udstyr.
Det sidste modul er specifikt designet til test af datacentret som en del af forsynings- og energisystemet.

Pr. april 2018 havde RICE SICS North 12 medarbejdere til at drifte faciliteterne og en omsætning på 2,3
millioner EUR. ICE er åbent for brug til primært europæiske projekter, universiteter og virksomheder. Projekter kan købe sig adgang til ICE’s testmiljø gennem abonnementer på brug af faciliteter og forskningsmiljø. Det er derudover muligt at leje adgang til servere i ICE’s Experimental Compute Cloud. Projekterne
på ICE er finansieret af virksomheder samt af regionale, nationale og EU-midler.

De forskellige projekter, der er iværksat på SICS ICE, viser, at der er et potentiale for automatisering
og softwareløsninger. Bl.a. projektet SENDATE-EXTEND21, som har et helhedsorienteret blik på
automatiseringen af kontrol, management og opsætning af alle dele af et datacenter. Projektet arbejder
på at bryde siloerne mellem forskellige slags teknologier og øge den automatiserede monitorering.
Formålet er at maksimere computerkraft og minimere energiforbrug. Projektet finansieres af Sveriges
innovationsmyndighed, Vinnova, gennem EUREKA’s Celtic Plus-program. Vattenfall og City of Luleå co-funder projektet. Det samlede budget er på 50,7 millioner SEK over tre år. Partnere er Ericsson,
ABB, KTH, Luleå Technical University (LTU) og SICS. Ligeledes er D-ICE-projektet22 interessant,
idet det ser nærmere på, hvordan der kan skabes en arena for datadrevet innovation baseret på avanceret dataanalyse i industrien og i samfundet. Projektet bruger ICE’s serverkapacitet og avancerede
analyseredskaber, fx Flink og HOPS. Projektet er finansieret af Vinnova i 21 måneder og har Ericsson,
RISE SICS og startuppen Logical Clocks som partnere.

21
22

https://www.sics.se/projects/sendate-extend-a-holistic-approach-on-automation-in-data-centers
https://www.sics.se/projects/d-ice-data-driven-innovation-in-traditional-industry
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4.4

MULIGHEDEN FOR AT BLIVE EN INTERNATIONAL, DIGITAL DATAHUB

På den lange bane kan datacentrene være med til at gøre Danmark til en international, digital datahub.
Det er dog betinget af, at datacentrene integreres yderligere i økosystemet, og at tilstedeværelsen af de
markante hyperscale-datacentre skaber nye ringe i vandet og fx tiltrækker nye co-location-datacentre
(se nedenstående afsnit 5.5) gennem en koordineret indsats mellem kommuner, relevante erhvervsfremmeaktører, Datacenter Industrien og Invest in Denmark. Endvidere vil ambitionen om at blive
en international, digital datahub være betinget af, at der kommer relaterede tech- og dataleverandører
til, at der opbygges et stærkt samarbejde og vidensudveksling mellem erhvervsliv og vidensinstitutioner, samt at der er adgang til de rette it-kompetencer.
Som allerede beskrevet er årsagen til, at hyperscale-datacentrene har etableret sig i Danmark, at der er
en række gunstige og unikke rammebetingelser i Danmark, som handler om høj forsyningssikkerhed,
en høj andel af grøn energi, et
Den digitale datahub omkring Amsterdam
velegnet klima etc. De faktorer har været med til at sikre
Holland og særligt Amsterdam-regionen oplever en stor vækst på dataog skabe grundlaget for, at centermarkedet, herunder markedet for co-location. I gennemsnit er det
Danmark nu er et af de fø- hollandske datacentermarked vokset med 17,5 pct. om året siden 2011.
rende lande i verden, når det Det estimeres, at datacenterindustrien beskæftiger 333.000 årsværk i Holkommer til tilstedeværelsen af land.
hyperscale-datacentre.
For at blive en international,
digital datahub er det relevant
at se på erfaringerne fra Amsterdam, som ikke er direkte
overførbare til en dansk kontekst, men kan tjene som inspiration til at blive en international, digital datahub (se
case). Den hollandske case viser, at der er en lang række
faktorer, som skal være på
plads for at blive en levende,
digital datahub.

Der er flere årsager til, at Amsterdam-regionen er blevet en af de førende
internationale, digitale datahubs. Der er en god datainfrastruktur, adgang
til bæredygtige energikilder, et højt uddannelsesniveau og et køligt klima
(det samme, der fremhæves ved Danmark). Herudover har Amsterdam
en geografisk placering og en solid trafikal infrastruktur, som gør, at byen
er en ’gateway’ til resten af Europa.
Deloitte peger i sin rapport Dutch Digital Infrastructure Report 2016 på,
at virksomhederne også fremhæver den hollandske regerings villighed til
at arbejde med tech-virksomhederne om lovgivningen som en styrke. I
en sammenligning af europæiske datacenter-hubs kommer Holland i top,
fordi Holland kan tilbyde datacentrene lave omkostninger, pålidelige distributionsnetværk og lovgivning om net-neutralitet.
Udover at være en attraktiv storby at bo i er Amsterdam sammenlignet
med London og Paris også en relativt billig storby, og den kan tilbyde en
høj levestandard – det gør det lettere for virksomhederne at tiltrække den
manglende arbejdskraft. Regionen tilbyder både uddannelse og hjælp til
at komme i job, til it-studerende fra hele verden – fx afholder Amsterdam
Science Park-eventet ’International Talent Event Amsterdam’ for at
finde match mellem studerende og virksomheder.

Bl.a. vil der være behov for at
se nærmere på uddannelsessystemet og på, om der er adgang til de relevante tekniske
og it-mæssige fagdiscipliner i
relation til datacentrene (beskrives mere indgående i kapitel 6 om uddannelses- og kompetencebehov).
Herudover vil det være vigtigt at gå i dialog med datacentrene og få dem til at åbne sig, så de kan blive
platforme for mere komplekse innovations- og FoU-projekter inden for big data-, cloud- samt robotløsninger.
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4.5

LØBENDE TILTRÆKNING AF CO-LOCATION-DATACENTRE

Både på den korte og lange bane er der et løbende potentiale for at få tiltrukket nye co-locationdatacentre. Danmark huser i dag i alt 45 co-location-datacentre (31 ligger i hovedstadsregionen), men
flere peger på, at der er potentiale til at få flere til23. I interviewene samt i en række rapporter vurderes
det, at omfanget af co-location-datacentre generelt vil stige i de kommende år. Ifølge en spørgeskemaundersøgelse gennemført af International Data Cooperation i 2017 med centrale beslutningstagere
i 200 nordiske organisationer svarer 12 pct., at de forventer at omstille deres datainfrastruktur til at
bruge co-location-services24. Den forventede stigning i brugen af co-location-datacentre skyldes, at
flere og flere virksomheder kan se nogle effektivitetsgevinster ved at outsource deres data til et colocation-center.
De udenlandske erfaringer har vist, at tilstedeværelsen af de store hyperscale-datacentre kan være med
til at skabe en ny bølge af mindre co-location-datacentre. Flere af de danske interessenter fremfører i
interviewene, at de ser et potentiale for en lignende effekt i Danmark. Herudover er der som allerede
beskrevet fordelagtige rammebetingelser for at drive et datacenter i Danmark, hvilket er blevet yderligere forstærket af, at Syd- og Vestdanmark specifikt bliver hjemsted for Amsterdam er et af de store europæiske knudepunkter for
en række store datakabler, herunder internettrafik
det transatlantiske Havfruekabel (der
forbinder New Jersey i USA med Es- Amsterdam har med AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange)
bjerg via Irland), samt en forlængelse samt 11 ud af 15 af de transatlantiske fiberkabler til digital trafik
en særligt god datainfrastruktur.
af et andet eksisterende transatlantisk
fiberoptisk kabel, der strækker sig fra AMS-IX er sammen med det tyske DE-CIX et af de største InUSA til Dublin og ender i Esbjerg. ternet Exchange (IX)-punkter i verden. Internet ExchangeDesuden er der også igangsat et pro- punkter er den fysiske infrastruktur, hvorigennem internetudjekt mellem TenneT25 og Energinet bydere og indholdsproducenter udveksler internettrafik (IPom at etablere et fiberoptisk kabel traffic) mellem deres netværk. AMS-IX er en neutral, uafhængig
(Cobra-kablet) mellem Holland og og non-profit Internet Exchange.
Esbjerg.
AMS-IX’s internettrafik-volumen steg med 20 pct. i 2016, og
96 pct. af de nye kunder er fra udlandet. Exchange-punktet har
817 brugere og opererer med en gennemsnitshastighed på 3.342
gbit/s. AMS-IX sikrer Amsterdam en topplacering som knudepunkt for dataudveksling. The Amsterdam science park, hvor
AMS-IX holder til, huser over 150 netværk og kan nå 80 pct. af
de europæiske forbrugere på 50 m/s.

Potentialet for Syd- og Vestdanmark
ligger i, at det er i den region, at hyperscale-datacentrene har valgt at placere sig. Derfor er der allerede et
stærkt udgangspunkt. Særligt Esbjerg
bliver fremhævet som en destination
med gode muligheder for at blive en hub for co-location-datacentre. Det skyldes, at Esbjerg ligger
godt placeret, bl.a. på grund af det kommende Havfruekabel, men også at der er en fornuftig infrastruktur omkring Esbjerg i form af god adgang til vedvarende energi og fibernet. Det vil i den sammenhæng desuden være afgørende, at der etableres netværksneutrale centraler, der kan udveksle trafik
mellem forskellige internetudbydere for at udnytte kapaciteten mest muligt (se case om Internet Exchange i Amsterdam). Det har haft en afgørende betydning for udviklingen omkring Amsterdam, at

https://cloudscene.com/market/data-centers-in-denmark/all
IDC Nordic (2017): The benefits of colocation in Iceland.
25 Den nationale hollandske transmissionsoperatør.
23
24
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kabelejerne er blevet tvunget til at forbinde kablerne med neutrale datacentre. Det har gjort, at udnyttelsen af kapaciteten er blevet bedre på de enkelte kabler, og at omkostningerne er blevet reduceret26.
Endvidere vurderer flere eksperter, at markedet for hyperscale-datacentre er ved at være mættet i
Danmark, eftersom der ikke er tilstrækkelig energikapacitet. Co-location-datacentrene har typisk en
mindre størrelse end hyperscale-datacentrene, og derfor er der god ræson i at tiltrække de lidt mindre
centre, hvilket Invest in Denmark også har en specifik strategi om at gøre.
Endvidere peger flere i interviewene på, at co-location-datacentrene vil kunne generere større beskæftigelseseffekter end hyperscale-datacentrene, bl.a. fordi der vil være flere afledte effekter omkring colocation-centrene, bl.a. tiltrækningen af de virksomheder, der bruger datacentrene. Herudover vurderes det, at der vil være en yderligere række positive effekter ved co-location-datacentre, som adskiller
dem fra hyperscale-datacentrene:
•
•
•
•

Mindre færdige designs, som gør det lettere at komme ind med lokale løsninger, services og entrepriser.
Givetvis flere jobs pr. investeret krone (end ved hyperscale-datacentre).
Det er ejernes primære forretningsområde at drive datacentre – de har behov for opmærksomhed
og vil typisk være mere åbne, da de skal tiltrække kunder.
En stærk dansk digital infrastruktur vil sammen med tiltrækningen af co-location-centre måske
være byggestenen som beskrevet ovenfor til at opbygge en digital datahub.

Ingeniøren (20.03.2018): Den jyske vestkyst kan blive knudepunkt for internettet i Norden, weblink: https://ing.dk/artikel/jyske-vestkyst-kan-blive-knudepunkt-internettet-norden-211200
26
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5. Uddannelses- og kompetencebehov
På uddannelses- og kompetenceområdet viser vores analyse, at hyperscale-datacentrene først og fremmest skaber nye muligheder, om end der potentielt også er en række uddannelses- og kompetencemæssige udfordringer forbundet med etableringen af hyperscale-datacentrene. Overordnet følger diskussionen og vurderingen af uddannelses- og kompetencebehovene to spor:
•

At udbuddet af uddannelser og kompetencer matcher de behov og den efterspørgsel, datacentrene
og de deraf afledte vækstpotentialer skaber.
At der er mulighed for at bruge datacentrene, den store omtale af dem og tilstedeværelsen af datacenterejerne til at øge interessen for især de digitale og tekniske uddannelsesretninger og formentlig også de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser generelt.

•

I forhold til uddannelses- og kompetencebehov vurderer vi, at det er relevant at skelne mellem de
efterspurgte uddannelser og kompetencer i driftsfasen og efterspørgslen på uddannelser og kompetencer på den længere bane, når potentialerne realiseres. Det specifikke behov for kompetencer og
uddannelser på den længere bane vil være betinget af de realiserede potentialer.

5.1

UDDANNELSES- OG KOMPETENCEBEHOV I DRIFTSFASEN

Der er som allerede beskrevet udført en række analyser, hvor det er estimeret, hvor mange ansatte der
skal bruges til at drifte datacentrene. Den primære direkte jobeffekt af etableringen af hyperscaledatacentrene findes i bygge- og anlægsfasen, men der vil i den efterfølgende driftsfase være behov for
ansatte på selve datacentrene til driften samt ansatte ved virksomheder, der arbejder for datacentrene,
og som varetager drift og vedligeholdelse af tekniske installationer (servere, computere, køling etc.),
administration, sikkerhed, forplejning, bygningsvedligeholdelse, gartneropgaver og lignende. Ved
Googles datacenter i Kotka-Hamina estimeres det, at der er ca. 230 beskæftigede – enten som ansatte
på selve datacentret eller som ansatte i virksomheder, der arbejder for datacentret. Ved datacentrene i
Luleå og Mons estimeres det, at der er hhv. ca. 260 og 120 ansatte på datacentrene.
I driftsfasen viser de foreløbige udenlandske erfaringer samt vores interviews, at der vil være behov
for folk med kompetencer til at servicere, vedligeholde og overvåge driften af datacentrene. Nogle vil
få ansættelse på selve datacentret, men der vil også være flere, som vil være ansat i en underleverandørvirksomhed. Erfaringerne fra Mons, Belgien, har vist, at der sker en vidensoverførsel mellem datacenterejerne og de ansatte hos underleverandørerne, hvilket giver en helt særlig specialisering i datacentre og evt. senere ansættelse på selve datacentret27. Bygget på erfaringerne i udlandet og vurderingen i de danske interview vurderes det, at der især vil være behov for følgende uddannelsesretninger
og kompetencer:
•
•

27

Datateknikere (erhvervsuddannelse), der er specialiserede i at udvikle, opbygge eller vedligeholde
it-systemer.
Elinstallatører (erhvervsuddannelse), der er specialiserede i at varetage større tekniske opgaver i
industrien, herunder ift. at vedligeholde, udvide eller ændre bestående elektriske anlæg, maskiner
og apparaturer.

Copenhagen Economics (2015): The economic impact of Google’s data center in Belgium
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•
•

Ventilationsteknikere (erhvervsuddannelse), der arbejder med ventilations- og klimaanlæg i både
stor og lille skala. Det kan være små ventilationsanlæg, industrielle udsugningsanlæg eller de helt
store klimaanlæg i virksomheder og institutioner, som skal installeres eller serviceres.
Maskinmestre (professionsbacheloruddannelse), der er specialiserede i termiske maskiner og anlæg
samt i elektriske og elektroniske maskiner. Herover har de kendskab til procesanalyse og administrativ ledelse.

Foruden de mere tekniske servicerings- og vedligeholdelsesopgaver vil der være behov for nogle med
teknisk baggrund på akademisk niveau med en programmerings- og hardvaremæssig indsigt, der kan
tage de overordnede beslutninger vedrørende driften af datacentrene. Det vil være følgende:
•
•
•

Elektronikingeniører med programmerings- og hardwareindsigt
Civilingeniører inden for energiteknologi/stærkstrømsingeniører med indsigt i og forståelse for
energisystemer, energikonvertering samt styring og regulering af anlæg
Diplomingeniører inden for robotteknologi med speciale i videreudvikling/vedligehold af eksisterende robotter og integration af nye robotter.

Det er blevet påpeget i en række interviews, at datacentrene potentielt kan komme til at efterspørge
specialiserede forretningsmæssige og forskningsmæssige kompetencer til at udvikle og optimere datacentrenes drift, hvilket typisk vil være ansatte med længerevarende uddannelse. Det er dog usikkert,
hvor meget udvikling på selve datacentrene der vil være i Danmark, og andelen af de længerevarende
uddannelser tilknyttet datacentrene i Danmark afhænger af, hvor meget udvikling der vil være decentralt på datacentrene, og hvor meget der kommer til at ligge i de amerikanske hovedkvarterer.
Selvom der ikke ligger så meget udvikling direkte på datacentret, har vi i Luleå, Sverige set, at der er
investeret betydeligt i udviklings- og innovationsprojekter i relation til test- og demonstrationscentret,
der netop er etableret som følge af Facebooks etablering af et datacenter i regionen. Det er et eksempel
på, at datacentret skaber et behov for forskningsmæssige kompetencer andre steder i økosystemet.
5.1.1

Uddannelses- og kompetencebehov i tilknyttede sektorer

Datacentrene kan desuden indirekte være med til at skabe yderligere efterspørgsel efter bestemte typer
kompetencer, hvis det lykkes at skabe erhvervsudvikling i tilknytning til datacentrene, som det er flere
eksempler på at det har gjort i udlandet.
Som vi indledningsvist har peget på, er behovet for uddannelser og kompetencer betinget af de potentialer, der realiseres. Hvis det fx lykkes at skabe vækst inden for grønne energiløsninger, herunder
særligt genanvendelse af overskudsvarme i fjernvarmenettet, vil der blive et yderligere stort behov for
civilingeniører med kompetencer inden for energiteknologi og stærkstrømsingeniører med indsigt i og
forståelse for energisystemer, energikonvertering samt styring og regulering af anlæg. Desuden vil der
blive behov for flere med generelle el-tekniske kompetencer og forståelse for fx opvarmning og køling,
herunder varmepumper.
Såfremt potentialerne inden for automatisering og brug af robotteknologi/kunstig intelligens i datacentre realiseres, og robot- og automatiseringssektoren i Odense leverer ydelser og løsninger til datacentrene, vil det fx være diplomingeniører inden for robotteknologi med speciale i vedligehold og
videreudvikling af eksisterende robotter og integration af nye robotter og/eller ingeniører med speciale
i big data, der vil blive efterspurgt.
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Alt i alt tyder de foreløbige erfaringer fra udlandet, vores interview med aktører der har indsigt i driften
af datacentre og de foreløbige udmeldinger fra datacentrene ikke på, at driften af datacentrene rent
antalsmæssigt vil skabe markant stor efterspørgsel på helt særlige uddannelser. Derfor vurderer vi
heller ikke, at det er relevant at udvikle helt nye uddannelser eller øge optaget væsentligt på bestemte
uddannelser alene på grund af datacentrene.
Det vil dog være vigtigt at følge udviklingen tæt fremadrettet og have en løbende dialog med datacenterejerne om, hvilke kompetencer de efterspørger på nuværende tidspunkter, hvilke kompetencer de
kommer til at efterspørge fremadrettet samt eventuelle mangler på kompetencer. Desuden er det vigtigt på tilsvarende vis at monitorere efterspørgslen og eventuel mangel på kompetencer i de tilknyttede
industrier, hvis det lykkes at udvikle nye løsninger og skabe vækst. Det vil formentlig have en større
betydning for manglen på kompetencer og antallet af personer, der efterspørges, hvis det lykkes at
udvikle stærke industrier i tilknytning til datacentrene end driften af datacentrene i sig selv.
5.1.2

Behovet for efteruddannelse

Som de internationale erfaringer viser og vores interview med danske aktører peger på, ser det ikke
ud til, at datacentrene skaber store, nye behov for efteruddannelse. Der er flere interviewpersoner, der
har påpeget, at der snarere er brug for folk med mere grundlæggende erhvervsfaglige og videregående
uddannelseskompetencer, som kun kan erhverves gennem hele uddannelser – fx inden for it og elteknik som beskrevet ovenfor – end for folk, der har taget et efteruddannelsesforløb. Som en interviewperson fra erhvervsuddannelsessystemet også peger på, regnes de danske faglærte generelt for at
være relativt dygtige og kan varetage opgaver, som faglærte i andre lande typisk ikke kan, og derfor
forventer han, at mange opgaver vil kunne varetages uden betydelige behov for efteruddannelse.
Desuden udbydes der allerede en række efteruddannelseskurser for ansatte ved datacentre. Fx tilbyder
Teknologisk Institut et kursus i Certified Data Centre Professional (CDCP), hvor deltagerne efteruddannes i, hvordan man opsætter og forbedrer aspekter som strøm, køling, kabling, sikkerhed og sikkerhedsforanstaltninger m.m. for at sikre et funktionsdygtigt datacenter.
Endelig vides det ikke, hvor meget efteruddannelse datacenterejerne selv vil klare. Der kan være behov
for, at de ansatte lærer om, hvordan det specifikke datacenter fungerer, og hvordan det er bygget op,
og i interviewene er der flere, der forventer, at datacenterejerne selv vil klare den interne uddannelse.
En interviewperson siger eksempelvis:
”Spørgsmålet er også, om ikke datacentrene selv kan og vil stå for eventuel efteruddannelse. Det, der formentlig
vil være behov for, er særlig viden om den måde, som det enkelte datacenter fungerer på. Og der kan de trække
på kompetencer fra deres andre datacentre”.
Vi kan endvidere baseret på de udenlandske erfaringer se eksempler på at datacentre har fokus på
intern uddannelse, bl.a. har Google i Mons, Belgien haft et stort fokus på opkvalificering og specialisering af deres ansatte.
Samlet er der derfor ikke på nuværende tidspunkt klare tegn på, at der bliver behov for mange nye
efteruddannelsesmuligheder. Men lige som for uddannelsesmuligheder er det vigtigt at overvåge markedet tæt og få en løbende dialog med datacenterejerne om deres behov og formidle det til efteruddannelsesaktører, så eventuelle mangler kan blive adresseret, hvis de opstår. Eksempelvis er der i udlandet oprettet et toårigt online uddannelsesprogram omkring datacenter facility engineering i samarbejde mellem IT Sligo i Irland, Haute École Louvain i Belgien og en række store datacenterejere som
37

Afdækning af de erhvervs- og innovationsmæssige potentialer forbundet med hyperscale-datacentre i Vestdanmark

Google, Microsoft, Facebook og Amazon28. Denne type af online uddannelsesforløb har vi ikke hørt
i vores interview, at der er et specifikt behov for i Danmark, men det er muligt såfremt der kommer
flere datacentre til, herunder co-location datacentre.

5.2

DATACENTRE OG INTERESSEN FOR DE TEKNISKE OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER?

Datacenterejerne er nogle af verdens mest omtalte selskaber og mest attraktive arbejdspladser. Således
er Google, Facebook og Apple alle på LinkedIns top 5 over de mest attraktive steder i verden at
arbejde. Deres valg af Danmark som hjemsted for deres datacentre har skabt stor opmærksomhed
omkring datacentre og på, hvad datacentre er.
I Luleå har det lokale universitet Luleå Tekniska Universitet oplevet, at tilstedeværelsen af Facebooks
datacenter har medvirket til at øge interessen og optaget på de tekniske uddannelser. Det er ikke muligt
at pege på, hvorvidt det øgede optag alene skyldes Facebook, men det vurderes at etableringen har
haft en effekt. Luleå Tekniska Universitet har desuden for 4-5 år siden oprettet en helt ny uddannelse
omkring ’data security’, hvoraf nogen af kandidaterne har fået ansættelse på datacentret.
Der er i Danmark også eksempler på, at de danske uddannelsesinstitutioner, bl.a. SDU i de områder,
hvor datacentrene placeres, har oplevet en stigende interesse fra elever og studerende. Det kan dog
endnu ikke siges med sikkerhed, om det skyldes tilkomsten af Facebook og Apple.
”Jeg tror bl.a., at vi kan skabe større opmærksomhed omkring vores computer science- og software engineeringuddannelser. Vi oplever allerede en stigning i antal ansøgere – men vi ved selvfølgelig ikke endnu, om det
skyldes hyperscale-datacentrene”.
De danske uddannelsesinstitutioner, der er blevet interviewet til analysen, er stort set alle interesserede
i at bruge Facebook, Apple og Google til at skabe opmærksomhed om de uddannelser, hvor de har
svært ved at tiltrække studerende, og hvor de ser en generel mangel på arbejdskraft. Endvidere understreger de i interviewene, at de er åbne for at indgå i et tættere samspil med aktørerne bag datacentrene
omkring udviklingen af konkrete uddannelsesforløb, og flere af dem er allerede i kontakt med datacenterejerne. Imidlertid er der endnu ingen eksempler på uddannelses- og læringsforløb udviklet i
samarbejde mellem vidensinstitutioner og datacentre i Danmark. I udlandet kan vi imidlertid se eksempler på, at det er lykkedes at få skabt nye læringsmiljøer målrettet datacentrene - dog uden adgang
til datacentrene. Et eksempel er fra Kottka-Hamina, Finland, hvor Google har givet økonomisk støtte
til at etablere et mini-datacenter på campus for den lokale professionshøjskole EKAMI, som de studerende selv har bygget. Mini-datacenteret bruges aktivt til undervisningsformål, hvor de studerende
kan få praktisk erfaring med at arbejde i et simuleret datacentermiljø. Det vurderes, at mini-datacenteret har bidraget til at tiltrække elever fra regionen til EKAMI29.

Copenhagen Economics (2015): The economic impact of Google’s data center in Belgium
Copenhagen Economics (2018): European data centres – How Google’s digital infrastructure investment is supporting
sustainable growth in Europe
28
29

38

Afdækning af de erhvervs- og innovationsmæssige potentialer forbundet med hyperscale-datacentre i Vestdanmark

Inden for andre områder end datacenterindustrien er der i Syd- og Vestdanmark eksempler på, at der
er skabt læringsmiljøer i samarbejde mellem universiteter og lokalt erhvervsliv. Eksempelvis er der i
Odense gode erfaringer med at samarbejde
med sin robotklynge om uddannelsestiltag Mercantec i Viborg udbyder Apple-uddannelser
og bruge den til at markedsføre de relevante uddannelser, som virksomhederne Mercantec udbyder fra sommeren 2018 to nye Appleaftager studerende fra. Det gøres bl.a. ved gymnasieuddannelser samt en teknisk uddannelse som
at samarbejde mellem virksomheder og Apple-datatekniker.
uddannelsesinstitutioner og tage elever og
studerende på besøg hos de lokale virk- De to gymnasiale uddannelser er Apple Business og
Apple Design, som udbydes på Midtbyens Gymnasium,
somheder i robotklyngen.
mens den tekniske uddannelse som Apple App Udvikler
er en ny linje på datateknikeruddannelsen, hvor eleverne
lærer at udvikle apps til Apples forskellige platforme. Uddannelsen er blevet skabt, fordi en række virksomheder
længe har efterspurgt programmører med indsigt i Apples
produkter.

Et par uddannelsesinstitutioner har i interviewene påpeget, at selvom de er interesserede i at bruge datacenterejerne til at tiltrække flere studerende og evt. oprette nye
uddannelser, så skal man passe på med at
’oversælge’ muligheden for at komme til at Apple har samarbejdet med Mercantec om udvikling af
arbejde for Apple, Facebook og Google. uddannelserne, men kontakten til Apple er ikke gået via
Denne vurdering beror på, at datacenter- Apples datacenter i byen, men via Apples ansvarlige for
ejerne formentlig vil ansætte relativt få til uddannelsestiltag, der ikke er placeret i Danmark. Derved
at varetage driften af datacentrene. Endvi- illustrerer eksemplet også, at det ofte ikke vil være de andere vil de efterspurgte uddannelser og satte i Danmark hos datacenterejerne, der er de relevante
partnere for uddannelses- og innovationsprojekter, men
kompetencer afhænge af, hvilke potentia- andre afdelinger og ansatte hos datacenterejerne.
ler der realiseres omkring datacentrene
samt hvor meget af selve udviklingen der kommer til at være i de danske datacentre. Det vil som
allerede beskrevet derfor være vigtigt dels at monitorere datacentrenes udvikling, men også afsøge
muligheder for udviklings- og innovationssamarbejder med datacentrene eller i test- og demonstrationsmiljøer for at kunne realisere nogle af udviklingspotentialerne.
Samlet set repræsenterer datacentrene dog et interessant potentiale for at øge interessen for digitale
og tekniske uddannelser i Danmark, og da adgang til kvalificeret arbejdskraft er en nøgleudfordring
for datacenterejerne generelt, er det formentlig et af de områder, hvor de har størst interesse i at indgå
i lokale eller regionale partnerskaber. Fra de udenlandske erfaringer kan vi se, at der er interesse blandt
datacenterejerne for at understøtte læringsmiljøer målrettet datacentrene, og i Danmark om end det
ikke er med specifikt fokus på datacentre, har Google indgået samarbejde med Københavns Kommune omkring gratis, digitale kurser, som kan løfte virksomheder og borgeres digitale kompetencer
og hjælpe ledige akademikere i job.
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6. Udfordringer forbundet med at indfri potentialerne
En af de primære udfordringer omkring at kunne indfri potentialerne knyttet til hyperscale-datacentrene er de begrænsede erfaringer og viden om, hvordan det kan gøres. De første udenlandske og
danske erfaringer med datacentrene har vist, at potentialet umiddelbart ligger inden for nye grønne
energiløsninger, herunder især genanvendelse af overskudsvarme hvor der er i Danmark er igangsat
nogen interessante udviklings- og samarbejdsprojekter.
Fra vores interview med danske aktører og ved de udenlandske erfaringer, kan vi konstatere, at der er
nogen udfordringer, som er helt centrale at se på for at kunne arbejde med potentialerne. Dem har vi
opdelt i udfordringer knyttet til:
•
•
•
•

6.1

Datacenterejerne
Timing
Uddannelse og kompetencer
Generel mangel på kvalificeret arbejdskraft

KNYTTET TIL DATACENTEREJERE

I forbindelse med forhandlingerne om at placere datacentre i Viborg, Odense og Aabenraa har der
været flittig kontakt mellem datacenterejerne og de relevante danske kommuner, og der er på kommunalt opbygget relationer til datacenterejerne. Det giver potentielt en indgang til en række af verdens
førende teknologivirksomheder. De fleste aktører, vi har interviewet oplever, at datacenterejerne er
relativt lukkede og svære at komme i kontakt med.
Samme erfaring har man haft i Mons i Belgien og Kotka-Hamina i Finland, hvor Google i de første
år efter etableringen af datacentrene i hhv. 2009 og 2011 var lukkede og svære at komme i kontakt
med. Det gav anledning til en del kritik lokalt og nationalt, som faktisk medførte at Google begyndte
at blive mere aktive og transparent omkring deres aktiviteter og have fokus på at forbedre sit image i
lokalbefolkningen. Generelt er hyperscale-datacentrene lukkede og derfor svære at samarbejde med.
Det er en barriere for at bruge datacentrene som brohoveder til et mere aktivt udviklings- og innovationssamarbejde.
I forlængelse heraf er det en udfordring, at virksomhederne har relativt få ansatte i Danmark, der
arbejder med datacentrene, og at de ansatte i Danmark sjældent er involveret i eller tager beslutninger
om udviklings- og innovationsprojekter. De relevante personer at samarbejde med sidder i andre dele
af organisationen, og da det samtidig er enorme organisationer, er det ikke nemt at identificere de rette
personer. Datacenterejerne har selv taget initiativ til at besøge lokale vidensmiljøer og virksomheder i
Danmark, men grundet de store virksomheders komplekse og uklare organisering er det svært at være
proaktiv den anden vej og få etableret kontakt til de rette personer hos datacenterejerne.
I forhold til at drøfte nye innovations- og udviklingsprojekter med datacenterejerne, er det desuden
en udfordring, at datacenterejerne endnu ikke er helt indstillet på innovation og udvikling eftersom de
stadig er i fuld gang med byggeriet af datacentrene. Dog er det som beskrevet alligevel lykkedes at få
etableret nogen FoU-projekter i tilknytning til Apples datacenter i Viborg og Facebooks datacenter i
Odense. Flere interviewpersoner har påpeget, at hyperscale-datacentrene bruger mange færdige designs og kendte leverandører fra andre datacentre. Hertil kommer, at selvom datacentrene muligvis
bliver et stadig vigtigere område for ejerne, er det stadig ikke deres kerneforretning. Derfor holder de
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typisk også meget lav profil i forhold til datacentrene og udtaler sig kun meget sjældent om dem og
deres planer med dem. De ønsker ikke at være kendte for at bygge store datacentre, der bruger meget
energi og optager meget store arealer. Erfaringerne fra USA, Finland og Belgien viser, at det gradvist
kan ændre sig over tid. Datacentrene gav i starten et indtryk af ikke at bidrage til den lokale økonomi,
eftersom de var relativt lukkede. Efterfølgende har datacenterejerne dog åbnet en anelse mere op og
engageret sig mere i lokalsamfundet og gjort en større indsats for at bruge lokal arbejdskraft.
Brugen af de færdige designs samt velkendte entreprenører og leverandører vidner om, at der er stor
fokus på driftssikkerhed for datacentrene. Nedbrud i adgangen til data er til stor irritation for brugerne
og kan have alvorlige konsekvenser for ejerne. Et krav om maksimal driftssikkerhed går naturligvis
dårligt i spænd med mulighederne for at udvikle og afprøve nye løsninger. Derfor vil eventuelle nye
løsninger ofte skulle udvikles og testes andre steder, fx i test- og demonstrationsmiljøer, og først derefter kan de implementeres i datacentrene. Derfor er det også vigtigt at kunne tilbyde ejerne konkrete
projekter og løsninger, som de kan se en fordel i at involvere sig i, og som kan bidrage til at løse deres
udfordringer, uden at de behøver at gå på kompromis med driftssikkerheden.

6.2

KNYTTET TIL TIMING

Som allerede nævnt er datacentre ikke nogen ny opfindelse, men hyperscale-datacentre – både i forhold til investeringer og kapacitet – som nu opføres i Danmark, er noget nyt. Derfor er der også
begrænsede erfaringer med at skabe innovation og erhvervsudvikling i tilknytning til centrene samt
viden om, hvilke områder der er størst potentiale.
Opførelsen af datacentrene i Danmark er stadig tidligt i processen, og de første går først ind i driftsfasen i 2020. I Viborg, som er længst fremme, er man først nu ved at komme til den fase, hvor man
begynder at installere servere og andet indmad i centrene. Erfaringerne fra udlandet viser, at selvom
datacentrene med tiden åbner mere for samarbejder, som Google har gjort det i Mons, vil de dog
fortsat føre en relativt lukket politik, som er en barriere for at få udnyttet innovationspotentialet fuldt
ud. Luleå i Sverige er den region, som er lykkedes bedst med at indfri innovationspotentialer, bl.a.
fordi Facebook fra starten har haft fokus på at åbne for samarbejde med andre relevante aktører, men
især grundet etableringen af et test- og demonstrationscenter, SICS ICE, som har specifikt fokus på
datacenterteknologier.
Samlet set viser foreløbige erfaringer, at selvom datacenterejerne med tiden åbner mere op, er de stadig
relativt lukkede og vanskelige at indgå i samarbejdsprojekter med. Realiseringen af innovationspotentialer kommer ikke af sig selv, og derfor er der behov for en aktiv erhvervsfremme- og innovationsindsats der knytter erhvervsliv, innovation og forskning tættere sammen med datacentret.

6.3

KNYTTET TIL UDDANNELSE OG KOMPETENCER

Vi ved med nogenlunde sikkerhed på baggrund af de udenlandske erfaringer, at der vil være behov
for folk med kompetencer til at servicere, vedligeholde og overvåge driften af datacentrene. Det vil
især være faglært og professionsuddannet arbejdskraft som datateknikere, elinstallatører, ventilationsteknikere samt maskinmestre. Herudover vil der være et mindre behov for kompetencer og uddannelser på akademisk niveau, der har en programmerings- og hardwaremæssig indsigt, som typisk vil være
ingeniøruddannede.
Som det er blevet påpeget i en række interviews, kan datacentrene potentielt komme til at efterspørge
specialiserede forretningsmæssige og forskningsmæssige kompetencer til at udvikle og optimere
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datacentrenes drift, hvilket typisk vil være ansatte med længerevarende uddannelse. Det er dog forbundet med nogen usikkerhed, at det 1) er usikkert, hvor meget udvikling på selve datacentrene der
vil være i Danmark, 2) hvilke konkrete innovations- og udviklingspotentialer der realiseres.
Usikkerheden forstærkes af, at det er svært at få en udmelding fra datacentrene om, hvilke kompetencer de kommer til at efterspørge. Som nævnt tyder vores analyse ikke på, at driften af centrene i sig
selv vil øge efterspørgslen på særlige typer kompetencer betragteligt. De it- og tekniske kompetencer,
der skal bruges, er dog kompetencer, der generelt er mangel på i Danmark, så selvom det vil være
relativt få personer, der skal ansættes, vil det øge den samlede mangel på disse kompetencer i andre
virksomheder og brancher.

6.4

KNYTTET TIL DEN GENERELLE MANGEL PÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT

Hvis det lykkes at tiltrække flere co-location-datacentre, en underskov af it-virksomheder omkring colocation-datacentre og gøre Danmark til en digital datahub, kan der komme betydelig øget efterspørgsel på el-tekniske og it-kompetencer, såsom faglærte, ingeniører, programmører og it-driftsfolk. Hvis
det sker, kan manglen på tekniske kompetencer blive en alvorlig flaskehals for at realisere visionen,
men det er som beskrevet vanskeligt på nuværende tidspunkt at forudsige det præcise uddannelsesog kompetencemæssige behov. Der er en generel udfordring omkring adgang til de it-tekniske kompetencer i Danmark.
Esbjerg, der som nævnt ønsker og har potentialet til at blive en hub for co-location-datacentre og
dermed tiltrække en underskov af virksomheder, er ikke en international metropol på linje med fx
Amsterdam, som også satser på co-location-datacentre og tilknyttede it-industrier. Da co-locationdatacentrene generelt har flere ansatte pr. investeret krone end hyperscale-datacentrene, vil det blive
en udfordring for Esbjerg-området (og andre områder) at få adgang til kvalificeret arbejdskraft. Selv
Amsterdam-regionen, som huser mange store uddannelsesinstitutioner, oplever en mangel på arbejdskraft blandt de mange virksomheder, de har trukket til deres co-location datacenterhub. Det er i den
sammenhæng positivt, at Esbjerg er proaktive og allerede i gang med at afdække, hvilke relevante
uddannelser de har, herunder at få analyseret hvordan de kan imødekomme det behov for særligt itog el-tekniske kompetencer der vil komme efterspørgsel efter.
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7. Appendiks A – interviewpersoner
DANSKE AKTØRER
Aktørtype

Universiteter

University
colleges

Erhvervsskoler

Navn
SDU Robotics
SDU Tek
SDU Electrical Engineering
SDU Center for Energy Informatics
Head of Campus/AAU
Campus Esbjerg
VIA – The Animation
Workshop
EUC Syd – inden for efteruddannelse
Mercantec

Geografi

Interviewperson

Region Syd
Region Syd
Region Syd

Henrik Gordon Petersen, professor
Michael Goodsite, prodekan for forskning
Morten Nymand, lektor

Region Syd

Centerleder Bo Nørregaard Jørgensen

Region Syd

Anders Schmidt Kristensen

Region Midt

Morten Thorning

Region Syd
Region Midt
Region Syd
Region Syd
Region Syd

Bent Bräuner Sørensen
Kirsten Holmegaard
Lars Mathiesen, videncenterchef på Videncenter for Automation og Robotteknologi på
Syddansk Erhvervsskole i Odense
Erhvervschef Karsten Rieder
Tiltrækningschef Joost Nijhoff

Region Syd
National
Region Syd

Chief Investment Advisor Niels Johannesen
Afdelingsleder Henrik Bjerregaard
Mikkel Christoffersen

Syddansk Erhvervsskole
Kommuner

Klynger

Esbjerg
Odense
Aabenraa
Clean
Odense Robotics
RoboCluster videresendte os
til Kasper Hallenborg fra
SDU
Datacenter Industrien

Interesseorganisationer

Datacenter Industrien & Viborgegnens Erhvervsråd
IT Branchen
Global Connect
Danfoss

Virksomheder

Viegand-Maagøe
Grundfos
Coromatic

GTS’er
FDI

Not for profit

FORCE (DELTA)
Invest in Aalborg
Invest in Denmark – Viborg
Technology Denmark og
Ordbogen.com
Technology Denmark og
SDU

National
National
Region Midt
National
Region H
Region Syd
Region H
Region Midt
Region Syd
National
Region Nord
National
Region Syd
Region Syd

43

Kasper Hallenborg fra SDU’s Mærsk McKinney Møller Institut
Formand Thomas Volder og næstformand
Tina Schou
Henrik Hansen
Bjørn Borre
Tore Heide Villund, Senior Group Manager,
Data Centres
Torben Funder-Kristensen, Head of PA at
Danfoss Cooling Segment
Peter Maagøe Petersen, partner
Brian Sørensen, Sales Director
Thomas Volder, Sales and Marketing Director
Juan Farré
Catharina Vinther Engqvist
Jørn Thorgaard
Peter Revsbech, tidligere formand for Technology Denmark, Jonathan Bornemann,
Martin Svensson, SDU og medlem af bestyrelsen for Technology Denmark
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UDENLANDSKE AKTØRER
Region
Amsterdam, Holland

Organisation
Agriport A7

Luleå, Sverige

Luleå Tekniska Universitet

Nordtyskland
Mons, Belgien

Interviewperson
Jack Kranenburg, Commercial Director
Håkan Ylinenpää, Professor Entrepreneurship and Innovation

Wirtschaftsförderung NordfriMatthias Hüppauff, direktør
esland
Directrice Infrastructures
Economiques et Facility ManGeneviève Finet
agement
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