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Bahnhof uppfyller 
era miljökrav med 
god marginal

”
”



Störst i Stockholm City
Djupt insprängt i Brunkebergsåsen ligger 
Stockholms största datacenter: Thule. 
Här kan du hyra en serverplats eller flera 
rackskåp med egen fysisk access. 

Vi driftar även hela företagslösningar 
med VPN och telefonväxlar. 

Thule är en av Sveriges mest energi-
effektiva anläggningar. Har ni tuffa 
miljökrav? Bahnhof uppfyller dem med 
god marginal.

Kraftfulla anslutningar
Thule är bestyckad med Bahnhofs erkänt 
kraftfulla IP- och Carriertjänster via fullt 
redundanta routrar och divergerade 
kabelstråk. 

Önskar ni egen svartfiber från Stokab 
eller Skanova finns stora ODF:er redan
på plats för snabb och smidig inkoppling.



Dubbla elnät 
Fortum levererar dubbla elnät på mellan- 
spänning till fastighetens ställverk.

Ställverket har i sin tur dubbla 2 MVA-
transformatorer. 

Om primärnätet eller transformatorn 
skulle sluta fungera kopplas sekundär-
nätet in automatiskt.

Avbrottsfri kraft 
För avbrottsfri elförsörjning har Thule 
ett UPS-system som filtrerar bort alla 
störningar från elnätet.

UPS:erna ger batteribackup vid ström-
bortfall tills dieselgeneratorn startat, 
vilket sker automatiskt.

Antalet generatorer utökas i takt med att 
anläggningen byggs ut. 

Kabelvägarna från reservkraft till ställ- 
verk och från nät till ställverk löper 
åtskilda från varandra.

Flexibla elfördelningar
El till rackskåpen distribueras via kanal- 
skenor under golvet till skåpraderna med 
flyttbara flexibla uttagslådor. 

Det går snabbt och enkelt att komplettera 
med fler uttag när behovet ökar eller 
förändras.



PDU för exakt debitering
Samtliga avsäkringar i anläggningen övervakas via ett 
centralt system för exakt debiteringsunderlag: betala 
bara för den el ni förbrukar. 

Vi kan tillhandahålla alla standardiserade avsäkrings-
typer, både på 1- och 3-fas.



”
Värmen från Thule slussas 
direkt vidare till Fortum ”



Nyskapande kylsystem
Med takhängda f läktluftkylare kan 
vi lättare ta hand om värmen från 
servrarna. Systemet tillåter tredubbel 
effekt per skåp jämfört med traditionella 
lösningar med underblåsande aggregat. 

Varje rad betjänas av två fläktluftkylare 
som tillsammans levererar över 100 kW. 
Aggregaten är oberoende av varandra 
även när det gäller styrningen. 

Fortum förser anläggningen med fjärrkyla 
via två separata värmeväxlare. Vid förlust 
av fjärrkyla tar egna vätskekylare över 
kylaproduktionen.

Extrem effektivitet
Tack vare modern teknik och effektiv 
design är anläggningen extremt energi-
snål. Målet för Thule är PUE 1.2. 

Miljömässig besparing 
Från och med hösten 2014 leds överskotts- 
värmen från servrarna vidare till Fortums 
fjärrvärmenät. Resultatet blir uppvärmda 
hus, en skonad miljö och lägre kostnader 
för alla. 

Nytt system tar tillvara 
värmen från servrarna



Brandskydd & släcksystem 
Hall och utrymmen för tekniska system har VESDA 
(aspirerande) rökdetektorer. 

Gassläcksystemet i serverhallarna använder släckmedlet 
IG55, som är en blandning av två i atmosfären naturligt 
förekommande gaser: kväve och argon. I övriga lokaler 
används joniserande och optiska rökdetektorer.





Säkerhet & inbrottslarm
• Anläggningen uppfyller säkerhets- 
klass 3 och larmklass 3

• Kameraövervakning från larm-
central

• Kameraövervakningssystem 
kopplat till Bahnhofs driftpersonal

• Larmövervakningssystem kopplat 
till Bahnhofs driftpersonal

• Larm från UPS:er, kylsystem, 
ställverk samt dieselgeneratorer är 
kopplade till larmövervaknings-
systemet

• Dörrarna in och ut ur anläggningen 
är försedda med magnetkontakter 
och kortläsare – alla rörelser loggas



Enhetligt passersystem
För smidig tillgång till anläggningen används taggläsare av 
samma sort som i Bahnhofs övriga anläggningar. 
 
Kameraövervakning 
Anläggningen kameraövervakas 24x7x365 och alla inspel-
ningar lagras i minst 3 månader.
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Löftet från Bahnhof
Bahnhof blir ofta omtalat som en hårdnackad försvarare av 
yttrandefrihet och integritet. Det gör oss stolta. Vi har jobbat 
hårt för att uppnå det. Maximal säkerhet mot avlyssning, 
företagsspionage och andra intrång i friheten och den privata 
sfären – det är Bahnhofs löfte.


