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Brancheforening: Danmark har masser af
plads til datacentre
Det lakker mod enden for de enorme datacenterprojekter på dansk jord. Men
der er plads til mange endnu, og især de mindre centre vli være i vækst, siger
Datacenter Industriens formand, der også efterlyser en mærkningsordning for
energiforbrug i datacentre.
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AF MADS ALLINGSTRUP
Offentliggjort: 14.10.21 kl. 12:00
Der er Facebook i Odense, Google i Fredericia, Apple i Viborg. Og så er Microsoft på jagt
efter lokationer til flere danske datacentre, der skal etableres de kommende år.
Men selv om der er meget fokus på de allerstørste projekter, der bygges af it-giganterne, er
det især de mindre projekter, vi vil se mere til de kommende år. Det mener
brancheforeningen Datacenter Industriens formand, Thomas Volder.
I går kom det frem, at Facebook har købt en grund på 212 hektar i Esbjerg, mens Google
tilkøbte et stykke jord på 120.000 kvm i Fredericia, hvor selskabet i forvejen driver et
datacenter. Imens er der fortsat gang i byggeriet i Viborg, hvor Apples store datacenter har
været i drift i lidt over et års tid, men langt fra er fuldt udbygget.
Men der er fortsat plads til flere:
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"Det er der helt klart. Der vil komme flere til, men nok ikke rigtig mange flere af de store
hyperscale datacentre på over 60 megawatt, vi har set de senere år. Men jeg ser for mig, at
der vil være en væsentlig vækst i datacentre, der ligger mellem fem og 30 megawatt," siger
Thomas Volder. Han fortsætter:
"Derfor skal der også planlægges efter det i kommunerne, og det vil vi som brancheforening
gerne understøtte."
Forkert fokus
Især i Viborg har Apples datacenter skabt stort fokus på arbejdspladser, efter at Viborgs
tidligere borgmester Torsten Nielsen erklærede, at centeret ville skaffe 10.000 jobs til byen,
om end det langt fra gik så godt.
Det udsagn vil Thomas Volder i dag ikke kommentere på. Men han understreger, at jobs er
meget andet end blot dem, der går rundt på gulvet i centeret.
"Jeg er ikke enig i, at det giver mening at bygge et datacenter og så komme tilbage efter et år
og tælle medarbejdere. Vi oplever, at der er mange afledte effekter, salg af services,
kabelinfrastruktur, alt muligt, der også giver arbejdspladser. Det er et svært regnestykke at
gøre op, for der er meget innovation, som et datacenter fører med sig. Det kan være svært at
slå to streger under," siger han.
"Vi opbygger en ekspertise til mere end blot at etablere datacentre, til også at skabe noget
viden, der styrker eksport af både ydelser, varer og knowhow," siger Thomas Volder.
Strømforbrug uanset hvor data gemmes
Det er især på driften af de store datacentre, der skabes innovation. Der er meget fokus på
den enorme mængde energi, et datacenter sluger - og det er også rigtigt, at de projekter, der
har været meget omtalt i Danmark og Norden er sultne på elektricitet.
Men regnestykket handler ikke kun om, hvad datacenteret bruger, men også om det forbrug,
der ville have været, hvis data skulle have været opbevaret andetsteds, forklarer han.
"Den totale mængde data, der nogensinde er blevet genereret i verden, fordobles hvert andet
år, og vi bruger alle mere data i vores hverdag. Den skal jo bo et sted. Tidligere var det lokalt
hos virksomhederne, hvor man havde et serverrum kørende uden fokus på energiforbrug. I
dag sker det i store datacentre, hvor fokus er på klimaftryk, og hvor et lavt energiforbrug er
et konkurrenceparameter," siger han.
Det er ikke blot klima og grøn omstilling, men især også kroner og ører, der driver centrene
frem. Det er blevet dyrt at spilde elektricitet. Derfor går energibesparelser også direkte på
bundlinjen. For at gøre sig fri af udsving på elmarkedet, vælger flere af de større udviklere nu
om dage at investere direkte i vindmøller og solceller, så man kan producere sin egen strøm
og mere til.
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"Det giver mening i forhold til at få en grøn profil. Køber man blot rettigheder til noget, der
er bygget i forvejen, er det blot greenwashing. Men tendensen er også, at man bygger 15
megawatt vindmøller til et datacenter, der skal bruge 10 - for så er man jo forbi blot at være
klimaneutral."
Grøn mærkningsordning ville være en fordel
Her har Danmark og Norden en stor fordel, fordi vi har flere typer grøn elektricitet omkring
os. Vandenergi fra Norge. Vindenergi fra havet og solceller.
Thomas Volder efterlyser derfor også en højere grad af gennemsigtighed om energiforbrug
på linje med det, vi kender fra køleskabe og opvaskemaskiner, som kan indikere, hvor
miljøvenligt, data bliver opbevaret, fx af en streamingtjeneste.
Det er en ide, der arbejdes med internationalt, og som den danske datacenterindustri gerne
ser udbredt hurtigt - ikke mindst fordi, et miljømærke forventeligt vil være til Danmark til
gavn, fordi vi har meget grøn strøm i kablerne, og fordi man i vores klima ikke skal bruge så
meget energi på at køle ned.
"Vi har en generation af unge, der flyver mindre og spiser mindre kød, fordi de er bekymrede
for klimaet. Men de kan ikke undvære deres mobiltelefon. Derfor skal vi gøre det nemt for
dem at træffe gode valg. Her ville det være en fordel, hvis man kan vælge sine apps og
tjenester efter, hvor miljøvenligt data bliver opbevaret," siger han.
Han tilføjer:
"For vi slipper jo ikke for at opbevare data. Men vi kan sikre, at virksomhederne går fra at
bruge 100 Kwh og spilde 20 procent, til at de spilder langt mindre, når de går i skyen. På den
måde kan vi imødegå nogle af de udfordringer, der ligger i stigende datamængder,
simpelthen ved at forvalte datacentre bedre, end man kan lokalt. Det skal bare være lettere at
købe grønt," siger han.
Datacenterbranchen mødes i dag til konferencen Datacenter Forum i København.
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