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Hallå där...
Per Gullbrand, chef för produktledning på Fortum

Ni gör nu en stor satsning på fj ärrvärme från 
data hallar. Hur kommer det sig?

– Vanligtvis pratar vi mycket om gratis kyla, tack 
vare vårt kalla klimat, men mindre om vad vi gör vi 
med all värme. Överskottsvärme är värdefullt. Bara 
från datahallarna i Stockholm kommer 500 gigawat-
timmar överskottsvärme som vi skulle kunna ta vara 

på. Det räcker till att värma 55 000 lägenheter. Vi 
betalar det som det kostar oss själva att producera 
motsvarande mängd värme. För företagen är det gi-
vetvis mycket värt, eftersom det innebär en intäkt 
i stället för utgiften för att kyla bort värmen.    
Hur har det här tagits emot av branschen?  

– I början av september bjöd vi in datahallsbrans-
chen, forskare och representanter för regerings-
kansliet till en konferens, det kom ungefär 100 per-
soner. Deltagarna fi ck också möjlighet att besöka 
Bahnhof Pionen, en datahall i Öppen fj ärrvärme-
projektet med en värmeleverans som motsvarar den 
värmeförbrukning som 1 000 lägenheter har per år. 
Efter seminariet har vi fått väldigt många datahallar 
att utreda. Projektet i sig är världsunikt, och vi har 
bjudits in till bland annat Sydkorea och Frankrike för 
att berätta om det.   
Vilka förhoppningar har ni inför framtiden?  

– Vi vill tillsammans med våra partners, i form av 
datahallsföretag och livsmedelsbutiker, skapa en 
helt ny marknad i stor skala för återvunnen energi. 
Vi hoppas också att den här möjligheten kan fälla 
avgörandet för om ett företag väljer att förlägga sin 
datahall i Stockholm.
Läs mer på www.oppenfj arrvarme.fortum.se

l Öppen källkod. Blir 
allt hetare i takt med att 

Snowden-avslöjandena 
portioneras ut.

l Krypteringsexperter. Be-
hövs nu mer än någonsin.

l Alejandro Fuentes Berg-
ström. Apan är alltid het.

l Apple. Trenden har vänt, 
lanseringarna känns allt 
svalare.

l Microsoft slukar Nokia. 
Möttes av en suck.

l MySQL. Allt fl er byter bort 
databasen mot andra alter-
nativ, senast Google.

Är du orolig över data som 
lagras på servrar utomlands?
1. Ja 79 %
2. Nej 16 % 
3. Jag vet inte om vi har data på servrar 
utomlands 5 %

Antal svarande: 192
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Vilket är Microsofts största 
misstag?
1. Windows Vista 46 %
2. Windows 8 32 %
3. Surface RT 12 %
4. Något annat 8 %

Antal svarande: 257
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ISKALLT

Oliver Widder

Har ditt företag en klar policy 
för byod?
1. Ja det är glasklart! 40 %
2. Nja, vi diskuterar det i alla fall 17 %
3. Nej, vi har ingen koll alls! 35 %
4. Byod, vad är det? 8 %

Antal svarande: 130
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