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Stora serveranläggningar alstrar mycket värme
Marknaden för datacenters expanderar starkt i norra Sve-
rige där det finns god tillgång på kyla och el samt är nära 
till kraftkällan vilket ger mindre energiförluster. Servrarna 

i datacentren genererar 
massor med värmeenergi. 
I några städer används 
denna spillvärme till 
fjärrvärmesystemet, men 
det är inte tillämpbart eller 
lönsamt överallt. Värmen 
går därför hos en del data-
center rakt ut i luften.

Spillvärme värmer
I detta projekt har man un-
dersökt möjligheterna att 
ta tillvara på spillvärmen 

till annan verksamhet.  
I Boden, där försöken i denna studie har genomförts, vill 
kommunen anlägga ett växthus. Målet är att växthuset ska 
odla parkväxter, vilket innebär att transportbehovet för 
dessa varor minskar. Kan växthuset använda spillvärmen 
så minskar dessutom koldioxidutsläppen.  I Boden ser 
kommunen dessutom växthuset som en viktig arbetsplats 
för nyanlända flyktingar samt för företagare att odla grön-
saker och svamp. En satsning av detta slag har därför flera 
intressanta dimensioner.

En modell för utvärdering
I projektet har forskarna under ett år mätt temperaturer, 
luftfuktighet och flöden i den luft som släppts ut från ett 
datacenter som företaget Hydro66 äger i Boden. Dessutom 
har forskarna utvärderat driften, så att användningen av 
spillvärmen inte påverkade driften av datacentret. 
Forskarna har använt datormodeller för att virtuellt kunna 

Allt fler datacenter etablerar sig i Sverige. Detta tack vare kallt klimat och 
stabila elleveranser. Datahallarna är extremt elintensiva och värmealstrande.  
I ett E2B2-finansierat projekt har forskare vid Luleå tekniska universitet 
undersökt hur spillvärmen från datacentren kan nyttiggöras i närliggande 
växthus. De har också utvecklat ett verktyg för att utvärdera denna nytta. 

Viktiga resultat 

• Allt fler bolag väljer att etablera datacenter i Sverige. Servrarna i dessa center alstrar väldigt mycket värme.  
Denna värme kan tas tillvara i närliggande verksamheter, exempelvis växthus. 

• Ett arbetssätt och en datormodell har utvecklats av forskare vid Luleå tekniska universitet, vilka kan hjälpa  
kommuner och andra organisationer att utvärdera möjligheterna att uppföra en byggnad som värms upp av  
spillvärme från datacenter.

• Den stora utmaningen är att hitta sätt för att fånga upp stora luftvolymer som håller cirka 30 grader och transportera 
dem till växthuset.

• Arbetssättet är inriktat mot växthus som spillvärmeanvändare, men kan användas även för andra typer av  
byggnader.

• Att använda spillvärme från datacenter till växthus innebär att datacenter kan minska sitt koldioxidavtryck samtidigt 
som transportbehov för odlade grönsaker och svamp minskar.

Så kan värme från datacenter komma 
till nytta
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utvärdera användningsmöjligheterna för spillvärmen. Där-
utöver har man utvärderat vilka grödor eller växter som 
lämpar sig för odling i ett växthus som placeras i Norrland. 

Flera användningsområden har studerats
I projektet har även andra användningsområden för spill-
värmen diskuterats såsom en närliggande travbana, par-
keringsplatser, bostadshus, algodling, hydroponisk odling 
kombinerat med fiskodling samt en idrottshall. Värmeöver-
föringsmodellen kan även användas till en sådan utvärde-
ring för att se hur mycket värme som kommer fram.
I det arbetssätt som har utvecklats ingår att göra mät-
ningar för att uppskatta mängden värme samt att utveckla 
modeller för att beräkna förluster i värmetransporten från 

datacentret samt hur stor byggnad som kan värmas med 
spillvärmen. Modeller för att utvärdera hur luften ström-
mar i byggnaden har också tagits fram.

Direkt användning
Verktyget går att använda mer eller mindre direkt med 
stöd/instruktioner från forskarna. Flödesmodellen går att 
använda för båghusväxthus. Det behövs dock validering 
mot verkliga test för att kalibrera modellerna så att de ger 
mer korrekt resultat.

I forskningsprogrammet E2B2 arbetar forskare och olika samhällsaktörer tillsammans för att utveckla samhällets byggande och boende 
och effektivisera energianvändningen. E2B2 pågår mellan åren 2013–2017 och är ett samverkansprogram mellan Energimyndigheten och 
IQ Samhällsbyggnad.


