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Green 

Mountain

Financially secure, 
owned by Smedvig

Uptime Tier III, ISO9001, 14001, 
27001, ISAE 3402 & PCI-DSS

World-Class Efficency

100% renewable energy

Superb client satisfaction

Operational Excellence 
with 100% uptime

Lowest cost of power in 

Europe
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Annualised recurring revenues 

CAGR 

+60%



Gode fremtidsutsikter



Arbeidsplasser – ulike scenarier

Et hyperscale datasenter = 

6800 årsverk over 12 år, og 

over 450 årsverk i året når

datasenteret er i full drift

(Facebook Luleå)

4300 - 8300 

arbeidsplasser om 10 år

3200 til 6200 

arbeidsplasser

18 arbeidsplasser pr MW



KMD – ringvirknings analyse

• I gjennomsnitt forbruker dagens colocation-datasentre i 

Norge 6 MW. Hvert datasenter skaper ringvirkninger på ca. 

100 ansatte (~18 ansatte per MW) og gir et bruttoprodukt på 

140 mill. NOK per år per gjennomsnittlig datasenter (~23 mill. 

NOK per MW).

• Vi vurderer på bakgrunn av eksisterende studie av 

hyperscale-datasentre og egne ekspertvurderinger at et 

hyperscale-datasenter på eksempelvis 100 MW skaper 

ringvirkninger i forhold til antall ansatte på ca. 800-900 

ansatte (~9 ansatte per MW) og bidrar med et bruttoprodukt 

på ca. 1,0-1,1 mrd. NOK per år per gjennomsnittlig 

datasenter (~11 mill. NOK per MW). 



Vekstsenario 2025 til 2030

● Dette vektscenario viser høy vekst 

innen Hyperscale, Colocation og 

Edge
○ Colocation-segmentet fortsetter veksten som i de 

siste årene (15% per år), 

○ Edge-segmentet vokser raskere frem (ca. 300 MW i 

2030), 

○ Det kommer 75 MW hyperscale-kapasitet til Norge 

hvert annet år i perioden fra og med 2022

● Samlet vokser kapasiteten i dette 

scenarioet med 25 prosent i året

● Green Mountain har hatt årlig vekst på 

60% siste 3 år. 



Hvorfor Kalberg

• Majoriteten av 

datasenter i Europa 

ligger i Frankfurt, 

London, Amsterdam, 

Paris og Dublin 

(FLAPD)

• Mulige alternativer i 

Norge er Oslo og 

Kalberg

• Kalberg er en 

forutsetning for å kunne 

etablere en sterk 

datasenter region

• Undheim?

Kalberg Gismarvik Bjerkreim

Strøm Kapasitet idag 2026 202?

Forsynings-

sikkerhet 3 forsyninger

Gjennbruk av 

restvarme

Internasjonal 

flyplass

Fagmiljø

Fiber

infrastruktur

Storby



Noen vanlige

oppfatninger..



Vi gir billig strøm til bitcoin mining



Datasentre skaper støy..



Antall biler på parkeringsplassen

= arbeidsplasser



Forsyningssikkerhet

● De siste 12 månedene har Norge produsert 

148.9 TWh

● Norges eksport av kraft siste 12 måneder 

utgjør 21.1 TWh som er 14% av all  

kraftproduksjonen i Norge

○ Dette er ca 2000 MW og 4 ganger mer enn den 

strømmengden som er tilgjengelig for 

kraftkrevende industri på Kalberg

Kilde: NVE og Statnett

Statistikk fra Statnett



Hva brukes denne kraften til?



CO2

Sparer 2.100.000 tonn CO2ekvivalenter årlig* 

Tilsvarende 1.35** millioner personbiler med 

forbrenningsmotor 

Sterk reduksjon i CO2 utslipp

*  Sammenlignet med en lokalisering i Tyskland

** Nye biler har utslipp på 0.13kg/km



Behov for nye arbeidsplasser! 

Fossilt & synkende Grønt & voksende



Takk for oppmerksomheten

greenmountain.no


