Bahnhof Pionen

Hur många megaton tål din server?
Nu kan du driftsätta dina servrar i Sveriges säkraste serverhall. Pionen tål ett kärnvapenangrepp,
och med anslutningar rakt in i internets svenska stamnät får du en blixtsnabb uppkoppling för dina
affärskritiska system. Dessutom ligger Pionen centralt – mitt i Stockholms innerstad!
I dag är Pionen Sveriges antagligen modernaste
datacenter. Skalskyddet, som redan tidigare var
omfattande, har förstärkts ytterligare. Bergrummet är fortfarande atomsäkert, men är nu dessutom försett med nytillverkade pansardörrar och
ett omfattande elektroniskt inpasseringssystem.

Allt är dubblerat
Anläggningen är byggd för högsta tänkbara
driftsäkerhet. Allting är dubblerat eller, i vissa
fall, tripplat. All optisk fiber kommer in via olika kabelgångar, elektriciteten likaså. Det finns Pionen bygger på maximal säkerhet ur alla aspekter. Insprängt 35
meter under marken på Södermalm i Stockholm tål anläggningen
dubbla högspänningstransformatorer, alla ser- alla tänkbara hot – inklusive kärnvapen. I kontorsdelen finns arbetsvrar kan anslutas till två olika faser och dubbla platser att låna för dig som är kund hos oss.
UPS-anläggningar renar strömmen från spikar
och håller spänningen jämn. Skulle olyckan vara framme och strömmen försvinner under längre tid än tio
minuter tar en av två dieselgeneratorer över. Går en generator sönder finns alltså även där en extra säkerhet.
Varje dieselgenerator har en kapacitet på 850 kVa (drygt 600 kW). Hela datacentret är naturligtvis också
miljökontrollerat och håller ständigt ideala 22 grader celsius med 50 procents luftfuktighet.

Högsta möjliga skyddsnivå
Faktum är att berget är helt självförsörjande. Skulle Stockholm drabbas av en naturkatastrof eller ett terrorattentat som påverkar elförsörjningen eller data- och telekommunikationen kan Pionen fungera som en
nationell kommunikationsknutpunkt i veckor utan kontakt med omvärlden.
Även om en sådan skyddsnivå aldrig behövs så ingår den när du väljer Pionen. Och vill du njuta av utsikten
över dina servrar är du välkommen på en kopp kaffe i Sveriges mest unika mötesrum. Det svävar fritt hängande, fem meter över datahallen och 35 meter under jordytan, i en kupol av glas.

För mer information: 08-555 771 00, www.bahnhof.se, sales@bahnhof.se
Bahnhof är en nordisk datakommunikations-, telefoni- och serverplatsleverantör
med ett eget nordiskt fibernät och Sveriges största utbud av datacentertjänster. Vi
har egna kontor på sex platser i landet, i Tromsö i Norge och i Kiev i Ukraina.

Servrarna står i en perfekt klimatkontrollerad miljö för bästa säkerhet och prestanda.

Fakta om Pionen
● Arbetsplatser för dig eller ditt företags installationstekniker.
● Ständig bemanning – dygnet runt, året runt.
● Hela anläggningen uppfyller säkerhetsklass 5, den högsta klassificering som finns. Nedgången till berget
skyddas av flera behörighetskontroller och en 40 centimeter tjock pansardörr.

● Anslutning till Stockholms 11-kilovoltsnät.
● Automatisk brandsläckning med anslutning till Stockholms Brandförsvar.
● Dubbla dieselaggregat på totalt 1 700 kVa eller 1,2 MW.
● Miljövänligt kylsystem tillvaratar kylan i luften utanför berget. På sommaren används ett slutet vattensystem.
den sammanlagda maximala kyleffekten är 1,2 MW.

● Inpasseringskontroll med tidsloggning samt videoövervakning. Möjlighet till dygnet runt-åtkomst.

Anslutningar till allt
● Två stycken 96-parsanslutningar till Stokab, med olika kabelvägar in i berget. 40 kanaler per fiberpar i full duplex
ger en sammanlagd kapacitet på 600 terabit per sekund. Konvergenstiden, det vill säga tiden det tar att koppla
över till reservfibrerna i händelse av kabelbrott, är kortare än en sekund.

● Pionen ansluter direkt till samtliga nationella Netnod-knutpunkter samt till NIX i Norge, DIX i Danmark och AMS-IX
i Amsterdam.

● Pionen ansluter dessutom direkt till Bahnhofs eget terabitnät, med egna större knutpunkter på 50 olika huvudorter
i Sverige, Norge, Finland och Danmark, samt till Bahnhofs övriga datacenter i Malmö, Borlänge, Lund och Stockholm.

Vill du veta mer om bakgrunden till Pionen, om dess historia som ledningscentral under det kalla kriget och om
återuppbyggnaden och moderniseringen som ledde fram till dagens kärnvapensäkra datacenter?
Titta in på www.bahnhof.se/pionen!
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Bahnhof är en nordisk datakommunikations-, telefoni- och serverplatsleverantör
med ett eget nordiskt fibernät och Sveriges största utbud av datacentertjänster. Vi
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