
 
 

 
 Rapport 2017:30 

 

 

Green Power – 
användning av spillvärme 
från datacenter 



Energimyndighetens projektnummer: 41845–1 

E2B2 

 

 

 

Green Power 

Användning av spillvärme från datacenter 

Marcus Sandberg,  Mikael  Risberg ,  
Anna-Lena Ljung,  Damiano Varagnolo, Michael Ni lsson  

Luleå tekniska univers itet  

Shaojun Xiong, Sver iges Lantbruksunivers i tet  

 

 

 



 

 

 

3 

GREEN POW ER –  ANV ÄN DNING AV SPILLV ÄRME F R ÅN D AT ACENTER  

Förord 

E2B2 Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende är ett program där akademi 
och näringsliv samverkar för att utveckla ny kunskap, teknik, produkter och tjänster.  

I Sverige står bebyggelsen för cirka 35 procent av energianvändningen och det är en samhällsutmaning 
att åstadkomma verklig energieffektivisering så att vi ska kunna nå våra nationella mål inom klimat 
och miljö. I E2B2 bidrar vi till energieffektivisering inom byggande och boende på flera sätt. Vi 
säkerställer långsiktig kompetensförsörjning i form av kunniga människor. Vi bygger ny kunskap i 
form av nyskapande forskningsprojekt. Vi utvecklar teknik, produkter och tjänster och vi visar att de 
fungerar i verkligheten.  

I programmet samverkar över 200 byggentreprenörer, fastighetsbolag, materialleverantörer, 
installationsleverantörer, energiföretag, teknikkonsulter, arkitekter etcetera med akademi, institut 
och andra experter. Tillsammans skapar vi nytta av den kunskap som tas fram i programmet.   

Green Power - användning av spillvärme från datacenter är ett av projekten som har genomförts i 
programmet med hjälp av statligt stöd från Energimyndigheten. Det har letts av Luleå tekniska 
universitet och har genomförts i samverkan med Sveriges Lantbruksuniversitet, Boden kommun, 
Vattenfall, Hydro66, Boden Energi Nät, Boden Energi Fjärrvärme, Hushållningssällskapet, ENACO, 
Boden utveckling AB, Ericsson AB och RISE SICS North.  

Projektet har undersökt om värmen som datacenter släpper ut med kylluften kan nyttogöras till 
någon annan verksamhet. I projektet har idéer tagits fram för hur värmen kan användas för att 
värma upp ett närliggande växthus för odling. Mätningar har utförts och ett verktyg har tagits fram 
för att utvärdera nyttan av byggnaders spillvärme. 

Stockholm, 10 december 2017 
 

Anne Grete Hestnes, 

 

Ordförande i E2B2 

Professor vid Tekniskt-Naturvetenskapliga Universitet i Trondheim, Norge 

Rapporten redovisar projektets resultat och slutsatser. Publicering innebär inte att 
E2B2 har tagit ställning till innehållet. 
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Sammanfattning 

I projektet Green Power – användning av spillvärme från datacenter, har ett arbetssätt utvecklats. Det 
består av att med hjälp av datormodeller hjälpa kommuner och andra organisationer att utvärdera 
möjligheterna att uppföra en byggnad, t ex ett växthus, som värms upp av spillvärme från datacenter. 
Arbetssättet ökar möjligheterna för att spillvärmen ska komma till nytta.  

Boden kommun har varit fallstudie i projektet. Där finns flera datacenter samt ett behov av ett nytt 
växthus för att odla parkblommor och buskar men också för att hitta aktiviteter och utbildning, 
kopplade till odling, för nyanlända och andra kommuninvånare. 

Fler och fler datacenter etablerar sig i norra Sverige för att få tillgång till grön och stabil elkraft, 
välutbyggd IT-infrastruktur samt fri kyla, dvs kall luft som lämpar sig väl för att kyla datacentrets 
servrar. 

Arbetssättet består av fyra huvuddelar: dimensionering av byggnad, möjligheter för odling, 
beräkningsströmningsdynamik och utvärdering av drift. Arbetssättet kan användas direkt med lite 
konsultation. 

I ett fortsatt utvecklingsarbete planeras att förfina arbetssättet samt att validera modellerna 
ytterligare genom fler verkliga tester. 

 

 

 

Nyckelord: Datacenter, spillvärme, datormodeller, växthus, CFD, mätningar 
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Summary 

In the Green Power project - the use of waste heat from data centers, an approach has been developed 
that, by means of computer models, can help municipalities and other organizations evaluate the 
potential of heating a building, such as a greenhouse, by waste heat from data centers. The approach 
increases the potential for waste heat to be reused. 

In this project, the case study has been the municipality of Boden, which has several data centers and 
a need for a new greenhouse to grow park flowers and bushes, but also to find possible opportunities 
for activities and education linked to cultivation for new arrivals and other municipal residents. 

More and more data centers are establishing in northern Sweden to gain access to green and stable 
power, well-developed IT infrastructure and free cooling, i.e. cold air that is suitable for cooling the 
data center servers. 

The approach includes four parts: dimensioning of building, possibilities for cultivation, computational 
fluid dynamics and assessment of operation. 

The next step is to detail the methodology as well as to validate the models against real tests. 

 

 

 

Keywords: Datacenter, waste heat, computer modelling, greenhouse, CFD, measurements 
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1 Inledning och bakgrund 

Marknaden för datacenter expanderar starkt i norra Sverige där förutsättningarna är goda med grön 
säker el, fri kyla, bra IT-infrastruktur, nära kraftkällan vilket ger mindre energiförluster. Det är 
receptet för framtidens mega-datacenter. Datacenter ses som nästa stora industri (Computer Sweden, 
2016) med företag som Facebook, Google, Amazon m fl. som har och planerar bygga i Sverige. Från 
stora industrier genereras spillvärme som i många fall inte tas om hand, (Cronholm et al., 2009). Det 
finns exempel på hur spillvärmen kan användas i fjärrvärmenätet (Bahnhof, 2017; 
DatacenterDynamics, 2016) men i detta projekt har vi valt att fokusera på andra alternativ och då 
främst växthus. 

Växthus ses som en möjlighet för befintliga datacenter att minska sitt koldioxidavtryck vilket 
tillsammans med ett minskat transportbehov för växtprodukter ger mindre koldioxidutsläpp. I Boden 
och andra kommuner med högt mottagande av flyktingar, är intresset stort för växthusen som en 
möjliggörare för ökad integration i samhället. Att utveckla ett arbetssätt för utvärdering av 
spillvärmedrivna växthus har således ett forskningsvärde.  

Projektet bidrar med ett arbetssätt för hur datacenters spillvärme kan analyseras och sedan användas 
i datormodeller för att föreslå rätt design på växthus och värmeöverföring där spillvärmen kommer 
till användning. Detta kan leda till att mindre energi går förlorat. Under vinterhalvåret kan extra värme 
behövas till växthuset varför det är viktigt att se hur andra energikällor som t ex fjärrvärme kan 
användas. Energibehovet kan också balanseras mot hur energieffektivt växthus som väljs samt vilken 
typ av odling som föreslås: svampar kräver t ex mindre ljus och värme än t ex tomater. 

Det finns exempel på forskning som handlar om att göra datacenter mer effektiva, t ex i FIT4green-
projektet (2017), där fokuset var energieffektivisering av automationstekniken samt i GAMES-
projektet (2017), vilket handlade om att utveckla smarta datacenter för att minska energibehovet. Det 
finns också studier som handlar om hur värme kan absorberas vid kylningen av servrarna, t ex 
Ebrahimi et al. (2014), men studier för att använda spillvärme från datacenters ventilationssystem 
behövs. Ward (2012) presenterar ett sätt att dela upp datacenter i olika noder och sedan ta 
spillvärmen från noderna för att värma upp närliggande byggnader. Det finns studier som handlar om 
att använda lågvärdig spillvärme för matproduktion (Parker, 2016) men från andra källor än 
datacenter och inte i kallt klimat.  

Målet med projektet är att: 

• ta fram ett arbetssätt för att mäta värme, luftfuktighet och luftflöden från datacenter samt 
skapa datormodeller som kan användas för att designa och utvärdera växthus- och 
värmeöverföringskoncept och hitta en balans mellan spillvärmen och andra energikällor för 
driften av växthus i kalla klimat 

• utvärdera hur driften av datacenter i kalla klimat påverkas av växthus och vilka risker som 
kan förväntas 

• ta fram ett beslutsunderlag för Bodens samhällsplanerare gällande framtida växthus. 
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I projektet har Luleå tekniska universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Boden kommun, Vattenfall, 
Hydro66, RISE SICS North, Ericsson, Bodens utveckling, Boden Energi Nät, Boden Energi Fjärrvärme, 
ENACO samt Hushållningssällskapet deltagit.   
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2 Genomförande 

2.1 Projektstart och mätningar 
Projektet startade i mars 2016 och hade kickoff i Boden i april där vi forskare tillsammans med projekt-
parterna diskuterade och planerade utförandet av projektet. Från början var företaget KnC Miner med 
i projektet och tanken var att de skulle vara del av fallstudien. Därför besöktes KnC Miner några gånger 
för att utvärdera vilken mätutrustning som skulle vara lämplig att köpa in eftersom vi ville veta hur 
mycket spillvärme som producerades samt hur fuktig luften var eftersom det påverkar 
odlingsbarheten. Men när KnC Miner gick i konkurs bytte vi studiefall till datacentret som företaget 
Hydro66 har i Boden.  

Mätutrustning för att mäta temperatur och relativ luftfuktighet beställdes och monterades enligt Figur 
1. Sex sensorer monterades för att mäta temperatur och luftfuktighet (en av dessa sensorer mätte både 
temperatur och relativ luftfuktighet) för den utgående luften från sex ventilationsfläktar, se vänstra 
bilden i Figur 1. En sensor som mätte temperatur och relativ luftfuktighet, monterades på insidan av 
en yttervägg som uteluften kan tränga igenom, se högra bilden i Figur 1. Flödesmängden kunde vi 
beräkna med hjälp av den fläktdata som Hydro66 själv loggade.  

 

Figur 1. Mätutrustningens placering. 

2.2 Litteraturstudie och modellering 
För att få djupare förståelse om närliggande forskning inom området användning av spillvärme från 
datacenter gjordes en litteraturstudie. Några närliggande artiklar hittades men det fanns ett tydligt 
forskningsgap här, speciellt gällande datacenter, spillvärme och växthus i kallt klimat. 

Tanken var att använda datormodeller för att virtuellt utvärdera användningsmöjligheterna för 
spillvärmen. Det första vi ville utvärdera var energiinnehållet i luften som tas in och skickas ut från 
datacentret och det andra var att utvärdera transporten av värmen från datacentret till en byggnad 
där värmen skulle kunna användas. Processimuleringsverktyg ASPEN PLUS användes för att utveckla 
dessa modeller.  
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För att kunna utvärdera hur luften flödar i byggnaden som värms upp av spillvärmen utvecklades 
modeller med hjälp av beräkningsströmningsdynamik (computational fluid dynamics - CFD). 
Programmet CFX användes för detta ändamål.  

2.3 Odlingsutvärderingar 
Eftersom ett huvudspår för användningen av spillvärmen var i växthus eller svamphus ville vi 
utvärdera vilka grödor eller växter som lämpade sig för odling. Detta gjordes av SLU med hjälp från 
Hushållningssällskapet. 

2.4 Driftutvärdering 
För att undvika att användningen av spillvärmen påverkade driften av datacentret kontrollerades 
detta med hjälp av teori från reglerteknik. 

2.5 Resultatspridning 
En kommunikationsplan togs fram för att nå ut till intressenterna i projektet vilka är kommuner som 
har datacenter eller är intresserade av datacenteretableringar, energibolag, akademi och 
datacenteroperatörer.  
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3 Resultat 

Här presenteras arbetssättet att utvärdera vilken byggnad som är lämplig för användningen av 
spillvärmen. Ett exempel från fallstudien i projektet presenteras också. Arbetssättet kan användas 
direkt med lite konsultation. 

3.1 Arbetssätt 
En schematisk bild över arbetssättet visas i Figur 2. Arbetssättet består av fyra huvuddelar: 
dimensionering av byggnad, möjligheter för odling, beräkningsströmningsdynamik och utvärdering 
av drift som presenteras nedan. 

 

Figur 2. Schematisk bild av metodiken. 

3.1.1 Dimensionering av byggnad 
Första steget är att utveckla ett kalkylark där storleken på byggnaden som kan värmas upp av 
spillvärmen kan bestämmas. Kalkylarket behöver indata från olika modeller och mätvärden 
(temperaturer) från spillvärmekällan (i vårt fall datacentret), för att beräkna hur stora energimängder 
som finns att använda när värmen har transporterats från spillvärmekällan till byggnaden som ska 
värmas upp. Från SMHI kan yttertemperatur inhämtas om det saknas. Processmodell eller förenklad 
beräkning i kalkylbladet görs för att beräkna värmeförluster vid transport av värmen i rörkulvert. I 
processmodellen kan man välja hur detaljerad modell eller beräkning man behöver gällande t ex 
värmepumpar eller värmeväxlare. Parametrar för värmebehov per m2 (byggnadstyp avgör) samt 
byggnadens klimatskal behöver också inkluderas för att kunna avgöra hur stor byggnad som kan 
värmas upp. 
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3.1.2 Möjligheter för odling 
Möjlighet för odling analyseras genom att utvärdera de mätdata på temperatur, luftfuktighet och 
luftflöden som finns. I föregående del fås en uppskattning av storlek på byggnad (t ex växthus eller 
svamphus) men den storleken är beroende av vad som ska odlas eller vilka andra aktiviteter som ska 
bedrivas i byggnaden varför iterationer behövs mellan dessa delar 

3.1.3 Beräkningsströmningsdynamik 
Denna del handlar om att utveckla en modell av växthuset med hjälp av 
beräkningsströmningsdynamik. Det är bra att skapa en parametriserad modell så att den lättare kan 
ändras om geometrin eller andra parametrar behöver ändras. Detaljeringsgraden beror på vad som 
ska utvärderas, men huvudtanken är att kunna utvärdera hur värmen fördelas i byggnaden beroende 
på hur fläktar och annan ventilationsutrustning placeras. För växthus blir utvärderingen övergripande 
eftersom det är ett komplext problem att få med allt som påverkar luftströmningen. 

3.1.4 Utvärdering av drift 
Denna del handlar om att utveckla ett reglertekniskt beräkningsätt som baserat på de modeller som 
är utvecklade eller finns för datacentret, värmeöverföringen samt byggnad. Beräkningssättet kan 
användas för att utvärdera hur driften av byggnaden påverkar driften av datacentret. Det kan göras 
genom att definiera en optimal driftsplan t ex att minimera kostnader för drift samtidigt som klimaten 
i datacentret och byggnaden är tillfredsställande. 

3.2 Exempel 
I Figur 3 visas en bild på verktyget som utvecklats för att beräkna hur stor byggnad som kan drivas med 
hjälp av spillvärme. Indata till verktyget är storlek på datacentret i MW, val av månad för att få 
yttertemperatur från SMHI, avstånd från datacentret till byggnaden som ska drivas av spillvärmen, 
min- och maxtemperatur inne i byggnaden, klimatskal, byggnadshöjd och byggnadsbredd. Som utdata 
fås storlek på byggnad som är möjlig att driva av enbart eller delvis av spillvärmen. 
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Figur 3. Verktyg för beräkning av storlek på byggnad som kan värmas av spillvärme. 

3.2.1 Mätningar 
I Figur 4 och Figur 5 visas resultaten från mätningarna som genomfördes på luften som sögs in till 
datacentret och luften som ventilerades ut. Lufttemperaturen på den utgående luften varierar från -20 
till 35°C.  Den relativa luftfuktigheten varierar mellan 50 till 100% för den ingående luften och mellan 
13 till 65% för den utgående luften. 
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Figur 4. Temperaturmätningar där sensor 6 är inluft och övriga är utluft från datacentret. 

 

Figur 5. Mätningar av relativ fuktighet där sensor 6 är inluft och sensor 7 är utluft. 
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3.2.2 Processmodeller 
I Figur 6 visas modellen som utvecklades för att beräkna värmeflödet i datacentret. Modellen tar som 
indata flödet (m3/h) och temperaturen på luften som tas in i datacentret, storleken på datacentret 
(MW), värmelasten från servarna (W) och kan baserat på detta beräkna mängden luft som flödar ut. 

 

Figur 6. Processimuleringsmodell för datacentret. 

I Figur 7 visas modellen som utvecklades för att utvärdera värmeöverföringen. I modellen ser vi hur 
värmen i luftflödet från datacentret värmeväxlas till vattenburen värme. Det uppvärmda vattnet 
transporteras sedan i ett rör till byggnaden som ska värmas upp. Efter byggnaden recirkuleras vattnet 
i röret tillbaka till värmeväxlaren där det värms upp på nytt. Indata till modellen är luftflöde från 
datacentret, avståndet mellan datacenter och byggnad och utetemperaturen. Utdata är tillgänglig 
värme vid byggnaden. Resultaten från modellen omvandlas sedan till en korrelation som används för 
dimensionering av byggnaden. 
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Figur 7. Processmodell för värmeöverföringen. 

 

3.2.3 Modeller för beräkningsströmningsdynamik 
Flera modeller för att uppskatta flödet i både svamphus och växthus utvecklades med hjälp av 
beräkningsströmningsdynamik. I Figur 8 visas modellen som togs fram för att beräkna luftflöde i ett 
tänkt svamphus. De blåfärgade volymerna motsvarar en förenklad representation av hyllor med 
svamp. Denna modell kan sedan med inställning av randvillkor användas för att beräkna luftflödet. 

 

Figur 8. Modell för beräkning av luftflöde i svamphus. 
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I Figur 9 visas modellen som kan användas för att beräkna luftflödet i ett växthus. Det är viktigt att 
veta att luftflödet fungerar eftersom värmen måste spridas i hela växthuset. I modellen ges indata i 
form av dimensionerna för växthuset samt hastighet på inflödet i växthuset.   

 

Figur 9. Modell för beräkning av luftflödet inom ett växthus. 

3.2.4 Odlingsmöjligheter 
Med spillvärmen från datacentret kan en mängd olika grödor odlas t ex grönsaker, plantor, bär, 
kryddor och ätbara svampar. Eftersom den utgående luften från datacentret är max 35°C behöver 
grödan ha ett litet värmebehov. Optimal lufttemperatur för odling är runt 15–20°C för örter (t ex 
persilja, gräslök, basilika, citronmeliss) och prydnadsväxter (t ex penséer, vive, näve) och 10–18°C för 
svamp (shiitake och ostronskivling).  I Tabell 1 visas några exempel på temperaturer och relativ 
luftfuktighet för några olika grönsaker som togs fram av samarbetspartnern Hushållningssällskapet.  

Tabell 1. Några exempel på odlingsmiljö för grönsaker. 

Grönsak Temperatur [°C] Relativ 
luftfuktighet [%] 

Kommentar 

Tomat 17-21 70-80 Under 70% påverkas utvecklingen 
negativt 

Gurka 19-22 70-75  

Paprika och 
chili 

20-25 65-75 Vid luftfuktighet under 60% eller 
temperatur över 25°C riskerar plantan 
stöta bort blomknoppar och fruktkart. 
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I projektet gjordes en jämförelse mellan odlingsmiljö för tomat och ostronskivling, se Tabell 2. Där ses 
att förutom relativ fuktighet har ostronskivlingen mindre behov av värme, ljus, CO2, gödsel och 
pesticider. Det uppskattades att svampodling behöver 50W per m2 i uppvärmning. 

Tabell 2. Jämförelse odlingsmiljö för tomat och ostronskivling. 

 Tomat Ostronskivling 

Växer i Jord Behandlat skogsavfall 

Ljusbehov [lux] >1500 Mörkt vid myceltillväxt 

<1500 vid tillväxt av fruktkropp 

Relativ fuktighet [%] 70-80 70-93 

Temperatur [°C] 17-21 10-18 

CO2-behov [ppm] > 2500 1000 

Gödselbehov Högt Lågt 

Behov av pesticider Högt Lågt 

3.2.5 Utvärdering av drift 
Systemgränsen för datacenter och växthus kan representeras via modeller för beräknings-
strömningsdynamik enligt Figur 10. Den vänstra delen visar en representation av ett datacenter från 
ett annat projekt, eftersom modellering av datacentret låg utanför detta projekts mål, där servrar och 
luftkonditionering är inkluderade.   

 

Figur 10. Systemet representerat via modeller för beräkningsströmningsdynamik. 
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Modeller för beräkningsströmningsdynamik kräver för mycket datorkraft för att vara praktiska att 
använda för att modellera driften. Därför gjordes en reglerteknisk representation som visas i Figur 11. 
Med hjälp av denna modell kan en driftsplan matematiskt formuleras som målet att minimera 
driftskostnader medan driftssäkerhet och servervänligt klimat garanteras. 

 

Figur 11. Systemet representerad från ett reglertekniskt perspektiv. 

3.3 Resultatspridning 
Resultaten kommunicerades regelbundet till intressenterna i mejlutskick samt vid arbetsmöten. De 
presenterades också på den internationella konferensen ICOEST i Budapest 21 oktober. Utöver detta 
har projektet presenterats i ett antal artiklar i NyTeknik, Forskning och framsteg och Svensk 
Byggtjänst, ett radioinslag i vetenskapsradion, en presentation på Teknikens Hus event Forskarfredag 
samt två nyheter på LTU:s webbplats med flera, se publikationslistan. 
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4 Diskussion 

Arbetssättet som har utvecklats kan användas för att utvärdera vad som ska byggas och värmas upp 
av spillvärmen. Kommuner eller datacenteroperatörer är tänkta användare av ett färdigutvecklat 
verktyg. Arbetssättet är inriktat mot växthus som spillvärmeanvändare men kan också användas för 
generella byggnader vilket kan öka möjligheterna för att spillvärmen ska komma till nytta. 

Utmaningen är att transportera lågvärdig luftburen värme, så ju närmare datacentret byggnaden 
placeras desto lättare är det att använda luftburen värme. Om man behöver transportera värmen 
längre sträckor är det lämpligt att växla till vattenburen värme. Dock innebär värmeväxlingen 
förluster och här finns också möjligheten eller nödvändigheten att uppgradera värmen vilket kan 
göras med värmepumpar om värmen behöver transporteras längre sträckor. 

För att tydligare beskriva riskerna med hur datacenter i kalla klimat påverkas av växthus behöver 
man jobba med mer detaljer gällande teknisk lösning för att fånga in den luftburna spillvärmen 
eftersom det är den största risken vi ser för störning av datacentrets drift. Det finns en risk att 
luftflödet ut från datacentret hindras om värmen ska samlas upp vilket påverkar ventilationen och 
därmed klimatet för servrarna negativt. 

Vad gäller beslutsunderlaget för Boden kommun kan de med hjälp av verktyget bedöma andel 
spillvärme som kan användas till växthuset. Eftersom datacenteroperatören Hydro66 expanderar 
kommer det i framtiden mest troligt finnas ännu mer spillvärme varför andelen andra energikällor 
som t ex biogas, solenergi, fjärrvärme skulle kunna minskas. I diskussioner med representant för 
Boden kommun framkom viljan att gärna förlägga växthuset upp till 1 km från datacentret varför de 
skulle behöva växla över spillvärmen till vattenburen och även använda värmepump för att få upp 
värmemängden så pass att värmen går att transportera. Andra användningsområden diskuterades 
också såsom att värma den närliggande travbanan, parkeringsplatser, bostadshus, idrottshall. Eller 
användas för algodling och hydroponisk odling kombinerat med fiskodling. Värmeöverförings-
modellen kan även användas till sådan utvärdering för att se hur mycket värme som finns tillgänglig 
efter transport. Dock kan det vara svårt att koppla in i befintligt fjärrvärmenät eftersom de är 
optimerade för nuvarande energikällor. Dessutom innebär det en kostnad att uppgradera den 
lågvärdiga energin vilket måste vägas mot kostnaden för fjärrvärme.  

Odlingsutvärderingen är övergripande och för att göra en mer detaljerad utvärdering måste även 
belysning och CO2 inkluderas förutom temperatur, luftfuktighet och luftflöden. Många ätbara 
svampar kan växa på skogsavfall och har ett litet behov av belysning (500–2000 lux, beroende på 
stammar och växtstadier) och även mindre behov av gödsel och pesticider. Olika möjligheter 
diskuterades, t ex att ha en svampdel i växthuset, odla parkväxter, ha utbildningslokaler eller odla 
grönsaker beroende på säsong. Svampodling är mest lämpligt under vinteråret eftersom värme- och 
ljusbehovet är lägre än för övriga växter. Men att driva ett växthus med enbart spillvärme kan vara 
svårt om man vill använda växthuset året om. Då behöver energin kompletteras med t ex fjärrvärme 
eller biogas. 
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För att arbetssättet ska kunna tillämpas i andra sammanhang än i projektets fallstudie, behöver 
modellerna uppdateras alternativt nyutvecklas i samarbete med konsulter eller akademi. I ett 
framtida projekt vore det intressant att undersöka hur man utvecklar förenklade modeller, som ändå 
är användbara som underlag för planering av hur spillvärmen ska användas, eftersom sådana 
modeller är snabbare att använda och kan även möjliggöra optimering av design av värmeöverföring 
och växthus. Därför vore det också viktigt att forska om modellkoordinering, dvs hur de olika 
modellerna kan länkas så att om parametrarna för datacentret, värmeöverföringen eller byggnaden 
ändras så ändras alla modellerna automatiskt. Det sparar tid och möjliggör att man hinner testa fler 
scenarier samt skapa den tidigare nämnda optimeringen.  

Att utvärdera olika tekniska lösningar för hur spillvärmen fångas upp vore också användbart 
eftersom det kan vara en utmaning att samla upp all ventilationsluft utan att skapa en flaskhals som 
hindrar utflödet. I projektet gjordes också några väldigt grova kostnadsbedömningar av vad det 
skulle kosta att t ex gräva ner en kulvert för värmetransport men en mer detaljerad kostnadskalkyl 
skulle berika beslutsunderlaget för att bedöma lämpligt användningsområde för spillvärmen. 
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