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Innspill til bystyrevedtak fra 6/12-17 (145/17)
Bulk Infrastructure AS («Bulk») ønsker med dette å gi innspill til Tønsberg kommune i
forbindelse med tilleggsutredninger av bystyrevedtak 6/12-17, sak 145/17. Bulk samarbeider
med grunneierne av gnr/bnr 61/1 («Eiendommen») og vi mener at område på Tveiten bør
avsettes til næringer som datalagring og lett industri.
Om Bulk Infrastructure AS
Bulk er en industriell eiendomsutvikler innenfor forretningsområdene logistikk/industri,
datasenter og fiber. Bulk har siden etableringen i 2006 utviklet og bygget flere store
industriparker med en samlet bygningsmasse på over 350.000 kvm.
I Vennesla kommune har Bulk under etablering verdens største datalagringspark på fornybar
energi, N01 Campus. Her har Bulk koblet seg på et av Norges største transformatoranlegg,
Stølen trafo, og har etablert to egne transformatorstasjoner. Bulk har egen områdekonsesjon
på bygging og drift av 22kV strømanlegg innenfor N01 Campus.
Bulk har sammen med Jernbaneverket etablert hovedfiber i aksen Oslo-Kristiansand. Bulk
har videre sikret seg fiberruter ut av Norge både via Danmark og England samt deltar i
samarbeid om bygging av ny fibertrase over Atlanteren.
Generelt om datalagring
Bruk av internettjenester og behov for lagring av data er på verdensbasis kontinuerlig i sterk
vekst. Både nasjonalt og internasjonalt pågår det derfor omfattende søk på optimale
lokasjoner for etablering av nye datasentre. Noen av hovedfaktorene som vurderes ved valg
av lokasjon er som følger:
-

Enkel tilgang på tilstrekkelig og sikker energiforsyning, gjerne fornybar energi
Tilgang på tilstrekkelig egnede regulerte områder samt tid og kostnadene med å
opparbeide disse områdene med nødvendig infrastruktur
Energipris (nettleie + strømpris)
Klimatiske forhold
Skatter, avgifter og andre offentlige rammebetingelser
Tilgang på fiberinfrastruktur, krav om flere alternative ruter
Sikkerhet (byggegrunn, naturfarer, naboer etc.)
Tilgang på kvalifisert teknisk personell
Tilgang på transporttjenester (bil, tog, båt, fly)

Norge scorer generelt godt på flere av disse kriteriene. De økonomiske rammevilkårene for
etablering og skattelegging av datasentre og energi til datasentre har de senere år blitt
harmonisert mellom de nordiske ladene. Norge har et gunstig klima i forhold til å benytte
luftkjøling fremfor mer ressurskrevende kjølemetoder i varmere land. Norge har videre et
stabilt politisk klima og relativt forutsigbare offentlige rammebetingelser. Norge har et stort
overskudd av energi fra vannkraft, noe som i tillegg til å være en grønn, fornybar ressurs,
også gir Norge en av de laveste strømprisene i Europa.
Vestfold og Tønsberg har videre gode kvaliteter i form av tilgang på kvalifisert teknisk
personell og teknologimiljøer samt nærhet til sentral infrastruktur.
Det Norge generelt scorer dårligere på bl.a. i forhold til våre nordiske naboland, er
manglende nasjonal og internasjonal fiberinfrastruktur («motorveier») og manglende
tilrettelegging i forhold til egnede regulerte og opparbeidede områder med nødvendig
infrastruktur lett tilgjengelig.
I forhold til typisk byggutforming av et datasenter vil dette i stor grad avhenge av type
sluttbruker av anlegget og hvilke krav de har. For store internasjonale enkeltbrukere har
trenden vært større bygninger. Modell under viser Facebook sitt første datasenter i Luleå, ca.
27.000 kvm.

Eksempel på stort datalager (27.000 kvm). Facebook - Luleå/Sverige (bilde fra Sweco.se)
Bulk har på N01 Campus utviklet moduler på ca. 2.000 kvm hvor en kan ha datalagre over
en eller to etasjer. For de aller fleste datalagre vil en klare seg med gesimshøyder opp til 20
meter.

Eksempel på mindre datasenter (2.000 kvm) med tilhørende servicebygg og
transformatoranlegg. N01 Campus - Vennesla/Norge (bilde fra Bulk).

Område Tveiten
Bulk sammen med grunneiere vil med dette foreslå å avgrense et eventuelt næringsområde
Tveiten i første omfang til å holde seg innenfor Eiendommen. Eiendommen er i overkant av
600 da. Trekker en ifra dyrket mark i sydvestre hjørnet, vil en kunne oppnå et
reguleringsområde for næring på i størrelsesorden 300-350 da.

Gårds- og bruksnummer 61/1 i Tønsberg kommune (kilde Se Eiendom)
En betydelig del av Eiendommen i sør rundt gårdsbebyggelsen Sverstad, er regulert til
massedeponi i forbindelse med dobbelspor Nykirke-Barkåker. Om disse deponiområdene
planlegges og utføres i et fornuftig samarbeid mellom Bane Nor, grunneiere og utvikler,
anser Bulk bruk av deponimassene som byggegrunn for et fremtidig næringsområde både
som en kommersiell og samfunnsøkonomisk fornuftig bruk av området. Et naturinngrep av
denne størrelse vil uansett ikke i nær fremtid kunne tilbakeføres med samme karakter som
området har i dag.
I forhold til turterreng er Eiendommen svært lite brukt og lite egnet turområde utenfor
opparbeidede veier. Tidligere skiløype gjennom området er nedlagt. Den sørlige og østlige
delen av eiendommen vil dessuten endre betydelig karakter som følge av deponiarbeidene. I
den nordlige delen av eiendommen krysser det en skiløype over eiendommen i aksen NVSØ. I følge grunneiere finnes det ikke opparbeidede rettigheter eller avtaler på denne
skiløypen, men eksisterende løype kan lett erstattes med ny skiløype som f.eks. legges
langs eiendommens østre grense langs skogsbilvei til en kommer rundt eiendommen i nord.

Bulk vil videre trekke frem følgende kvaliteter med område Tveiten:
A. Nærheten til Tveiten trafo
Datalagring er en svært strømkrevende virksomhet. Stabil, sikker strømforsyning og lav
energipris (nett + strøm) er derfor to viktige faktorer for driften av et datasenter. Det
meste av strømmen går med til å drive lagringsservere og deres innebygde kjølevifter.
Internasjonalt går dessuten mye energi til drift av kjøleanlegg for å holde temperaturen
internt i datasentrene på et nivå som gir optimal drift for serverne. Her har det nordiske
kjølige klima en fordel da det i store deler av året kan benyttes luftkjøling. For nye
nordiske datalagringsanlegg ligger i dag faktoren mellom strøm til serverne og strøm til
drift av de tekniske anleggene («Power Utility Factor») som regel under 1.2 mens
internasjonalt ligger altså denne faktoren betydelig høyere.
Selv små datasentre på noen hundre kvm kan ha behov for flere MW strøm. For en
næringspark kan det være snakk om i størrelsesorden 100MW per 100 da. For område
Tveiten innenfor gnr/bnr tilsvarer dette et behov i størrelsesorden 350-400 MW for en
næringspark i størrelsesorden 350 da. Ofte er det dessuten krav om to uavhengige
strømforsyninger for å sikre en så høy oppetid på datasentrene som mulig.
De omfattende kravene til strømtilkobling gjør det særlig viktig at en enkelt kan koble seg
til eksisterende strøminfrastruktur for å unngå for store etableringskostnader. Den
umiddelbare nærheten til Tveiten trafo er i den forbindelse en avgjørende suksessfaktor
for etablering av en datasenterpark på Tveiten. Tveiten trafo har en rekke tilkoblinger
både i regionalt og nasjonalt nett og anses derfor som et meget robust tilkoblingspunkt
for sikker strømforsyning. Innenfor Tveiten trafo vil en kunne etablere trygge tilkoblinger
på regionalnettnivå (72kV/132kV/145kV) og nasjonalnettnivå (300kV/420kV) som kan
videreføres til område Tveiten for nedtransformering til 22kV og egen intern distribusjon
der.

Tveiten trafo fra NVE Atlas (røde linjer = nasjonal nett, blå linjer = regionalt nett)
Ved en eventuell større etablering av datasentre i Ødegården næringsområde, vil en
enten måtte legge nye høyspentkabler fra Tveiten trafo (145kV) eller hente ned strøm fra
passerende luftstrekk via et nytt, omfattende transformatorområde. Uansett er
usikkerheten rundt mulig teknisk løsning og krav til større investeringskostnader med

tilstrekkelig strømtilførsel etter Bulk’s oppfatning en de største enkeltfaktorene som taler
for at område Tveiten bør velges fremfor Ødegården i forhold til plassering av datasentre.
B. Byggegrunn, naturfarer og omgivelser
Hoveddelen av Eiendommen består av tynt skogsbunndekke og vil relativt enkelt kunne
opparbeides til solid byggegrunn på fjell. Blir deponiarbeidene i sør utført på en fornuftig
måte vil disse fyllingene også kunne benyttes som solid byggegrunn.
Siden hoveddelen av Eiendommen er en åsrygg anses området som trygt i forhold til
naturfarer som flom, skred etc. samt at overvann lett kan håndteres og videreføres
kontrollert til lavereliggende omgivelser. Ved å bygge grønne voller og beholde
skogsområder i randsonen rundt Eiendommen samt f.eks. stille krav om maksimal
gesimshøyde på 20 meter innenfor Eiendommen, vil området få begrenset innsyn og
fjernvirkninger.
C. Nærhet til jernbanetrase
Sørlig del av Eiendommen vil som tidligere omtalt bli sterkt påvirket at utbyggingen av
jernbanen. Fremføring av fiberinfrastruktur sammen med jernbanen er dessuten høyst
aktuelt og følgelig er det gunstig å ha beliggenhet tett på jernbanetraseen.

Synergier av datalagring, annen virksomhet
I forbindelse med datalagring genereres det overskudd av varmeenergi. Med stor
sannsynlighet vil kjølingen av datasentrene være luftbasert og dermed leveres
varmeoverskuddet som luft med temperatur rundt 30 grader. Bulk mener denne
overskuddsenergi bør forsøkes gjenbrukt lokalt enten ved å benytte den varme luften direkte
eller ved å varme opp og sirkulere vann lokalt i næringsparken. Her vil Bulk trekke frem
følgende muligheter
- Veksthus, vertikalt landbruk
- Byggoppvarming
Bulk er derfor av den oppfatning av at formålet i en regulering i tillegg til datalagring bør tillate
lett industri som kan ha synergier med datalagringen.

Med vennlig hilsen
_____________________
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