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Datalagring
• Data «på internett», eller «i skyen» er ikke lagret på ett sted eller i ett land, men 

er distribuert i til dels svært store, datasentre over hele kloden, med størst 
konsentrasjon i USA og Sentral Europa 

• Største aktørene innen datasenterindustrien er Amazon, Google, Apple, 
Facebook, Alibaba og Microsoft. Disse investerer milliarder i gigantiske 
datasentre (hyper scale data centres) som sysselsetter hundrevis av personer. 
Ingen i Norge p.t, arealkrav fra 200 daa og oppover

• I tillegg finnes det hundrevis av mindre aktører som bygger egne datasentre 
(Enterprise) eller leier plass i et annet datasenter (co-location data centre). Noen 
i Norge p.t, arealbehov 20 – 100 daa





Den enorme etterspørselsveksten etter lagringskapasitet gjør datasenterindustrien til 
verdens raskest voksende kraftintensive industri. Norge har svært gode forutsetninger for å 

dra nytte av og ta del i denne veksten.



«Data Centre opportunities in the Nordics»

• I sin studie konkluderer COWI på oppdrag fra Nordisk Ministerråd med at Norden har 
sett en betydelig økning i datasenterinvesteringer de siste par årene, Norden framstår 
ifølge COWI som en svært attraktiv region på de fleste parameterne som påvirker 
kostnad og risiko, og styrkes av det økende fokuset på bærekraft. (tilgang på grønn 
energi, klima, tilgang på areal, politisk stabilitet etc.)

• På bakgrunn av dette og veksten i det globale datasentermarkedet, anslår COWI at vi 
kan forvente oss årlige investeringer på 2 til 4,4 mrd kroner i de nordiske landene 
innen 2025. 

• Parameter som bør forbedres for både Norden og Norge, er ifølge COWI: 
• Internasjonal konnektivitet/fiberkabler 

• Tilgang til en stor og kompetent arbeidsstyrke. 
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Celtic Norse – utvikling / fremdrift

2018 - Celtic Norse er et prosjekt innunder Nordavind DC Sites. 

2019
✓ Celtic Norse AS konstituert som et norsk aksjeselskap, 100 % eid av Nordavind
✓ Emisjon og Gen.fors. 21. mai med NTE og TrønderEnergi
✓ Finansiering skal være sluttført i løpet av fjerde kvartal inneværende år
✓ Ankerkunde

2020
• Januar. Investeringsbeslutning (ca. 800 millioner)
• Mars. Kontrakt bygging (Contract-in-Force)
• Jul-Sept. Marine og geologisk undersøkelse / tillatelser

2021
• Mai-Sept. Bygging
• Desember. Ready-for-service 



• Kabellandingsstasjon på Øysand vil gi den mest strategiske plasseringen i Norge med 
henblikk på fremtidig datasenterutvikling. 

• Trondheim er et naturlig knutepunkt for landbasert fiber nord/sør i Norge og over 
til Sverige

• Kabelstrekket blir omtrent 200 mil og gir det tryggest mulige veivalget fra Irland til 
Norge, med kryssing av kun tre store rørledninger.

• Celtic Norse vil åpne for større datasentre i hele Norge

• Desktop Study Q8 2018 utført av Pelagian Ltd, Swindon, Storbritannia.

Celtic Norse – teknisk forstudie



ESA har nå godkjent regjeringenes støtteordning på
100 MNOK for bygging av fiberkabel til utlandet
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