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Bahnhof bygger egen rymdstation
 Norra Europas första rymdstation byggs trettio meter ned i 
Stockholms urberg.
 Anläggningen klarar en nära miss från ett kärnvapen, och 
inrymmer 8 000 servrar och två dieselmotorer från kinesiska 
attackubåtar.
 Rymdstationen blir arbetsplats för ett trettiotal medarbe-
tare, och kommer att bli norra europas säkraste privatägda 
datacenter.

Bahnhof har förvärvat den anläggning som i krig skulle sörja för civilförsvarets 
styrning i Stockholm. Anläggningen ligger insprängd i urberget under Södermalm 
och är försedd med avancerad utrustning för att kunna uthärda ett kärnvapen-
krig. Kodnamnet på anläggningen var ”Pionen”.

I Pionen bygger i dag Bahnhof nordens mest avancerade datahall – Bahnhof City 
Hosting. Hallen ska så småningom inrymma 8 000 servrar, en backupcentral för 
upp till 10 petabyte data, och arbetsplatser för ett trettiotal medarbetare. 
I anläggningen finns dessutom duschar, övernattnings-, rekreations- och matlag-
ningsmöjligheter och förstås egen vatten- och elförsörjning.

- Tanken är förstås att skapa en inbjudande och intressant miljö för alla kunder 
som besöker oss för att underhålla sina servrar. Saker som byggs av tekniker blir 
så lätt fyrkantiga, men här skapar vi en anläggning som är allt annat än tråkig. Det 
ska vara kul att besöka oss, säger Jon Karlung, Vd på Bahnhof.

Anläggningen, som redan nu klarar en nära miss av ett kärnvapen, förstärks med 
ett skalskydd av pansardörrar och pansarglas, brandbarriärer och luftslussar – allt 
för att skapa den säkrast tänkbara lagringsplatsen för kundernas servrar och filer 
i backupsystemet. Invändigt kommer bergrummet att se ut som en rymdstation.

- Vi räknar med en åttasiffrig investeringskostnad, och för de pengarna får vi dels 
den säkraste lagringsplatsen i Sverige, dels den antagligen säkraste arbetsplat-
sen, säger Jon Karlung.

Arkitekten, Albert France-Lanord har bland annat ritat nya nattklubben Teatron i 
Stockholm.
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- Det här är ett helt unikt projekt, och något av en dröm för mig som arkitekt. Att 
jobba med Bahnhof är väldigt speciellt eftersom de har en väldigt bestämd öns-
kan om vilken stämning anläggningen ska utstråla. Det går inte bara att spä på 
med filmklichéer om hur en rymdstation ska se ut, utan form och funktion måste 
gå hand i hand. Dessutom får jag möjlighet att arbeta med den absolut senaste 
tekniken, säger Albert France-Lanord.

Anläggningen kommer enligt planerna att vara helt tagen i drift under andra kvar-
talet 2007. Utbyggnadsarbetet har redan inletts.

- Samtidigt som miljön blir väldigt speciell inne i datahallen så håller vi oss innanför 
tullarna. Det tar bara några minuter att ta sig till anläggningen från vilken plats 
som helst i Stockholms innerstad. Anläggningar utanför innerstaden måste dess-
utom tampas med en klenare infrastruktur, säger Jon Karlung.
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Övrigt
1. Samtidigt som du läser detta öppnar vi en ny sajt om vår kärnvapensäkra 
anläggning. Där hittar du massor av bakgrundsinformation, historien bakom berg-
rummet, en film om tillkomsten, bilder, fakta och en hel del annat skojigt.
Adressen till sajten är www.bahnhof.se/pionen.

2. Tio petabyte är detsamma som 10 000 terabyte eller 10 000 000 gigabyte. 
Eller, för att vara exakt, 11 258 999 068 426 240 byte. Som jämförelse kan 
nämnas att all information som NASA lagrat från alla rymdfärder sedan 1967 
upptar 1,2 petabyte.

3. Anläggningens exakta placering är hemlig. Journalister med särskilt intresse är 
välkomna att besöka den, men måste då bära ögonbindel under hela färden dit.

Bahnhof är en svensk internetoperatör med kontor och driftanläggningar i Stockholm, 
Uppsala, Borlänge, Lund och Kiev.

Företaget grundades 1994 och var då Sveriges första fristående ISP (Internet Service Pro-
vider). Bahnhof erbjuder internettjänster till företag och är en ledande aktör inom hosting 
(serverdrift med totalansvar) och co-location. Bahnhof erbjuder även bredbandsuppkopp-
lingar och webbhotelltjänster. Bahnhof riktar sig i första hand till företag i Sverige, men har 
även tjänster för privatkunder i stadsnät och i bostadsfastigheter landet runt – ett område 
där Bahnhof i dag är marknadsledande. Gruppen är privatägd, har knappt 40 anställda samt 


