Facebook i Luleå

Facebook håller
kylan – med AECs hjälp
Det ska finnas bra teknik, utmärkt infrastruktur och gott om plats. Men
mest av allt ska det vara kallt!
Allting stämmer i Luleå, där Facebook nu lägger en ny etapp till sin enorma
serveranläggning. AEC hjälper än en gång mediejätten att hålla kylan.
n Etapp ett blev en succé och ägarna tvekar inte – Luleå
är den bästa serveranläggning Facebook hittills byggt!
Med utomhusluft som under större delen av året är så
sval att den kan kyla anläggningen direkt, blir effekten
hög och byggnationen enkel. Ett avancerat, men smidigt
system håller temperaturen i de enorma hallarna konstant
året om och tillåter likes, bilder och kommentarer i miljarder att surrande flöda genom servrarna, till mottagare
över hela världen.

Kulturkrockar och teknik

Och mera ska det bli. En andra fas är nu under byggnation, med ännu en servicebyggnad och en kontorsbyggnad. Samma leverantörer har fått äran – på elsidan
konsulterna från COWI AB i armkrok med installatören
Bravida, med AEC som uppbackning för projektstöd och
BIM-expertis – och Skanska som sköter byggentreprenaden.
– Det är en riktigt rolig resa att få vara med när ett så
stort, välkänt och internationellt objekt tar form, säger

Jonas Lennartsson, en av flera experter på AEC som varit
med och ”försvenskat” ritningar och 3D-modeller.
– Facebook är ju amerikanskt, men det är brittiska
konsulter som gjort designmodellen. Den har sedan vi
svenska konsulter fått ta steget vidare och göra färdig för
de entreprenörer som ska utföra byggnationen. Då blir det
både tekniska spörsmål och kulturkrockar att ta hand om
längs vägen.

AEC som tolkar

Mest är det de brittiska 3D-modellerna som vållat huvudbry. Dels var modellerna snarare förslag än färdigritade
modeller – där behövde COWI utveckla modellerna vidare. Dels är brittiska modeller och designförslag givetvis
utformade enligt brittiska standarder och byggregler, som
kan skilja sig väsentligt från svenska.
– Vi jobbar lite grann som översättare här ifrån AEC,
vi språkgranskar, anpassar standarder, tolkar och skapar
begripliga instruktioner för de svenska aktörer som ska
göra färdigt de tekniska underlagen och bygga, förklarar
Jonas Lennartsson.
För COWI handlade stödet från AEC även om BIMkunskaper på avancerad nivå.
– När det gäller Revit så har det varit ovärderligt att ha
tillgång till AECs kompetens, det har underlättat väldigt
för vår del. Framför allt under den första etappen var det
mycket som var oklart, där startar Jonas och övriga på
AEC från en helt annan nivå, säger Benny Lyckebäck,
uppdragsansvarig hos COWI.
– Jag är stolt över den bredd vi kunnat erbjuda Facebook
i de här uppdragen, med kompetens från flera av COWIs
divisioner och med AEC som utbildare och projektstöd.
Ett litet skräddarsytt team som passat uppdraget perfekt,
säger han. n

FACEBOOK LULEÅ:
Snabb byggnation och supereffektiv drift
Facebooks nya datacenter kallas Luleå 2 och blir det första som
byggs med så kallad RDDC-design, Rapid Deployment Data Center.
Det innebär att byggnaden består av färdiga moduler som ställs upp
och monteras ihop på plats.
Energieffektiviteten i Facebooks Luleå-anläggning är ovanligt
hög. Den serverhall som redan är igång har enligt Facebook en
energieffektivitet, eller PUE-tal, på 1,05. PUE står för Power
Usage Effectiveness och beskriver kvoten mellan den totala
energianvändningen och energin som behövs för att driva
tekniken. Världens datahallar hade 2013 ett genomsnittligt
PUE-tal på 1,8.
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