SKIEN 2020

GROMSTUL
– VÅRT NYE
INDUSTRIEVENTYR

Fase:
Reguleringsplan og nett
konsesjon forventes godkjent
innen andre kvartal 2018
Sted:
Gromstul
Størrelse:
3000 dekar
Forventet ferdigstillelse:
Oppstart kan skje i løpet av 2018

Gromstul
Et 3000 dekar stort område
omtrent 10 km nordøst for Skien
sentrum, utvikles i disse dager for
å tilrettelegge for etablering av
storskala datasentre.
Den globale datasenterindustrien er den raskest voksende
industrien i verden, og gigantene ser stadig etter nye
lokasjoner. Norge har hittil blitt slått på målstreken av
sine nordiske naboer i kampen om å lande de store
kontraktene. Initiativet i Grenland ønsker å gjøre noe med
det. De store aktørene ser etter en rekke elementer før de
bestemmer seg:
>>
>>
>>
>>

Store flate tomter
Meget stor tilgang til fornybar energi
God regional infrastruktur
Industrikompetanse og kultur samt gode universitet

Et godt, konstruktivt og positivt samarbeidsforhold
mellom regionale og nasjonale myndigheter er en
forutsetning. Statkraft har igangsatt et initiativ for å
etablere datasenterindustri i Norge generelt, og har etter
en lengre seleksjonsprosess valgt blant annet Skien og
Gromstul som ett av sine to primære prosjekter for å
realisere denne nye industrien i Norge.
Statkraft har inngått opsjonsavtale med grunneier som
gir rett og plikt til å utvikle og regulere tomten samt
igangsette salgs- og markedsaktiviteter mot blant annet
store internasjonale interessenter.

SITE TELEMARK
Det er etablert et regionalt næringsutviklingsselskap,
Site Telemark, som er eiet av grunneier, Skien
kommune og Telemark Fylkeskommune (Telemark
Utviklingsfond). Selskapet har som formål å
tilrettelegge for etablering av storskala datasenter.
Det skal være en pådriver for å analysere, utvikle og
dokumentere de forhold som er nødvendige for å lykkes
med en slik etablering og sørge for at prosessene
ivaretar alle interessenter på en best mulig måte.

EFFEKTER AV NY INDUSTRI:
>> Nye arbeidsplasser og inntekter til samfunnet
regionalt
>> Solid bidrag til «det grønne skiftet» ved at
datasentre driftes på fornybar energi i motsetning
til fossil energi
>> Økt regional attraksjonsverdi

