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Denne rapport har til formål at synliggøre forskellen i 
energiforbrug og C02 mellem to løsninger og derved skabe 
grundlag for en beslutningsproces, som omhandler parametre 
udover pris og funktionalitet. Indholdet af rapporten er yderst 
aktuelt, og skal ses i forhold til virksomhedernes stigende 
energiforbrug og den direkte afledte negative miljøpåvirkning.

Det estimeres, af den svenske senior LCA forsker Anders 
Andrae, at energiforbruget i verdens datacentre vil stige fra 3 % i 
2018 til 20 % i 2025 og derved blive det mest energiforbrugende 
område i ICT-sektoren.

I lyset af aktuelle klimaudfordringer, er der opstået vigtige 
initiativer som "EU Code of Conduct on Energy Effeciency on 
Data Centres" og FN's Verdensmål for Bæredygtig Udvikling. Der 
er en bred forventning om, at disse "best practice guidelines" 
bliver grundlaget for en kommende europæisk lov til at sikre en 
øget energieffektivitet i bygninger, industri og ICTsektoren, 
herunder datacentre. Rapporten kan med fordel indgå i en 
virksomheds løbende CSR-arbejde samt eventuelle forpligtelser 
og/eller målsætninger ift. ovenstående.

Rapporten understøtter de energibesparende initiativer, som EU 
og FN har indledt for at skabe det bedst mulige 
beslutningsgrundlag i forbindelse med nye investeringer.

Denne rapport er et udsnit af en mere omfattende rapport, som 
er dokumentation for den opnåede Energieffektivie A-Rating, 
samt udstedelse af Energy Efficiency Certificate.
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Forord
Denne rapport er en konklusion på et gennemført Datacenter IT 
optimeringsforløb, hvor effektiv drift samt energi- og CO2 besparelser, 
har været i fokus. Rapporten dokumenterer de opnåede resultater og 
danner samtidig grundlag for den indledende ’Compliance’ med EU's 
Code of Conduct, på området for Datacenter Energieffektivitet.

Compliance overview

 4. Selection and Deployment of New IT Equipment
(DCEE-2018-Ref. 4.1)

 5. Deployment of New IT Services (DCEE-2018-Ref.
4.2)

 6. Management of Existing IT Equipment and
Services (DCEE-2018-Ref. 4.3)

 17. Energy Use and Environmental Measurement
(DCEE-2018-Ref. 9.1)
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 og udarbejdet efter 
 retningslinjerne i 

’EU Code of Conduct on Data 
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Executive Summary
Der er foretaget en omfattende analyse og evaluering af GlobalConnect's   
nuværende energieffektivitet, set i forhold til tidligere kundeinstallationer 
og dertilhørende miljøforbedringer samt optimeret driftsøkonomi.

Energihjulet® visualiserer virksomhedens fordeling af energiforbrug med

angivelse af energieffektivitet for hvert af de dokumenterede områder.

Energihjulet® visualiserer virksomhedens fordeling af 
energiforbrug med angivelse af energieffektivitet for hvert af de 
dokumenterede områder. Et miljørigtigt indkøb har flere 
parametre, hvor beslutningstager skal sidestille investering, 
effektivitet og miljøpåvirkning.

Analysen omfatter energi, miljø og driftsøkonomi. Resultatet af 
analysen viser, at alle energitekniske forhold ved ny 
installation er over industriens gennemsnit.

Energieffektiviteten ved fremtidig løsning er fordelt som følger:

Server 5,3 gange bedre end tidligere

Storage 7,4 gange bedre end tidligere

Vægtet total 5,6 gange bedre end tidligere

Med analysen kan det konstateres, at den nye installation 
absolut lever op til ’best practice’ på markedet. For yderligere 
detaljer henvises til Energihjulet samt bilag. Det kan ud fra 
energi- og miljøperspektiv dokumenteres, at den 
implementerede løsning har reduceret virksomhedens CO2 
aftryk med 571,9 ton/år.

Projektet har en beregnet driftsbesparelse på 6.246.481 DKK 
over en 3 årig periode.

Årlige besparelser:

Økonomi
2.082.160 DKK

CO
571,9 ton

Energi
2.776.214 kWh

New installation at GLOBALCONNECT A/S

Indsatsområde Rating Andel [%] Forbrug [kWh]
Server A 68,09 408.250
Storage A 10,83 64.938
Cooling A 17,96 107.675
UPS A 3,12 18.691

Forbrug 599.554

C0 Rating Effektivitet

UPS effektivitet 96,2%

Cooling COP 4,57

2

124
ton

A 100%

2

Besparelser sat i perspektiv

Natur


50.476
Træer

Solenergi


13.881

m2 solpaneler

Belysning


75.998

25W lyskilder

Bolig


534

Parcelhuse

Transport


303
Biler
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Projektbeskrivelse
Kortfattet beskrivelse af projektet og de overvejelser samt fokusområder 
der er omfattet, samt generelle forudsætninger for beregningerne.

GlobalConnect har valgt at investere i en omfattende optimering 
og konsolidering af servere og storage. (konsolidering = 
sammenlægning til færre og mere effektive enheder). Der er 
investereret i både hardware, software og konsulenter, samt 
mange tusinde interne timer i dette optimeringsprojekt. Trods 
den meget lange tilbagebetalingstid anser GlobalConnect dette 
for et meget succesfuldt projekt, hvori bæredygtighed og 
energibesparelser vejer tungt.

Besparelserne er verificeret og der er udstedt Energy Efficiency 
Certificate for den opnåede A-Rating.

Dette projekt er opstået efter gennemført foranalyse 2.056.14 fra 
25.01.2017 på en mindre installation, som påviste betydelige 
besparelser. Projektet er efterfølgende blevet udvidet betydeligt, 
men det er samme lokation og samme projektområde. Grundet 
ændringer i projektet og nyt analysesystem, har sagen fået nyt 
ID 2.056.28.

Tiltag:
Projektet er opdelt i 2 tiltag hvor hvert tiltag omfatter et 
projektområde: servere og storage. Der er for hvert tiltag opgjort 
effektivitet af køl-og UPS-installationer for at kunne identificere 
de afledte besparelser forårsaget af mindre varmeudledning og 
et mindre tab i UPS-systemerne. 

Prisen pr. kWh er sat efter energiselskabernes 
energispareindsats liste over standard energipriser (0,75 kr. pr. 
kWh). 
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Enhed Forbrug

 Server 2.171.887 kWh

 Storage 435.688 kWh

 Ups 161.139 kWh

 Køling 607.054 kWh

Total 3.375.768 kWh

Eksisterende installation

Enhed Forbrug

 Server 408.250 kWh

 Storage 64.938 kWh

 Ups 18.691 kWh

 Køling 107.675 kWh

Total 599.555 kWh

Ny installation
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Energi og CO  Opgørelser
Ved realiseringen af det aktuelle projekt er der opnået miljømæssige 
besparelser i form af reduceret energiforbrug og C02 udledning og en 
mere effektiv produktion. Projektets sammenfattede miljøfordele kan 
findes i følgende opsummering. 

Til opgørelse af miljøpåvirkningerne der er opnået som resultat 
af optimeringen, er der benyttet CO2 faktor 206 gram pr. kWh.

Som afledt effekt af projektets realiserede energibesparelser 
reduceres indsatsområdets CO2 aftryk med 572 ton/år.

Årlig Energibesparelse 2.776.214 kWh

Energibesparelse over 3 år 8.328.641 kWh

Energibesparelse over 5 år 13.881.069 kWh

Årlig CO2 besparelse 572 ton

CO2 besparelse over 3 år 1.716 ton

CO2 besparelse over 5 år 2.860 ton

3.375.768 kWh 599.555 kWh

2
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Energieffektivitet
Opgørelse af energieffektivitet er EU fokus for perioden 2020-2030 og 
gør det muligt at arbejde strategisk med energiforbrug vs. produktion.

Søjlediagrammet illustrerer den eksisterende og nye 
løsnings forbrug i watt pr. produktionskapacitet, opgjort for 
aktuelle indsatsområder. Som vist i søjlediagrammet 
optager det eksisterende server-miljø 4,36 watt pr. GB RAM 
og det nye server-miljø 0,82 watt pr. GB RAM svarende til 
at det er 5,3 gange så effektivt.

Resultat af Energieffektivisering
Energieffektivisering er et afgørende parameter, som er mere 
langsigtet end blot energibesparelsen. Det at være 
energieffektiv, og måske mere energieffektiv end 
markedsstandarden, er det som EU vil måle virksomhederne 
på i fremtiden. Energieffektivitet er et udtryk for, hvor effektivt 
den optagne energi bliver brugt.

Forbrugssammenligning
Følgende illustrerer energieffektivitet pr. indsatsområde opgjort 
ved watt pr. produktionsenhed.

Energieffektiviserings-faktor
Grafen til højre illustrerer, hvordan energiforbruget ville være 
forøget uden energieffektivisering, svarende til udvidelse af 
eksisterende løsning ved samme kapacitet som ny løsning. 
Indsatsområders delresultat synliggøres ved en faktor, der viser 
hvor mange gange energieffektiviteten forøges.

Indsatsområde Ny kapacitet Enhed Faktor

Server 57.024 GB RAM 5,3

Storage 4.594 TB 7,4
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Energihjulet
Energihjulet visualiserer virksomhedens fordeling af energiforbrug 
og samtidig en angivelse af energieffektivitet for hvert af de 
dokumenterede områder.

Nedenfor vises udviklingen i energieffektivitet fra en række 
kundeinstallationer, som er flyttet til GlobalConnect og optimeret. 
Både performance, kapacitet samt energieffektivitet er forbedret.

Energihjulet er et Rejoose registreret Design patent.

Patent/design no.: 005240405

Opsummering:
Årlig energibesparelse 2.776.214 kWh

C0  reduktion 572 ton

Årlig driftsbesparelse 2.082.160 DKK

Old installation at CUSTOMER ON-PREMISE

Indsatsområde Rating Andel [%] Forbrug [kWh]
Server E 64,34 2.171.887
Storage A 12,91 435.688
Cooling A 17,98 607.054
UPS B 4,77 161.139

Forbrug 3.375.768

C0 Rating Effektivitet

UPS effektivitet 94,2%

Cooling COP 4,56

2

695
ton

D 79,8%

New installation at GLOBALCONNECT A/S

Indsatsområde Rating Andel [%] Forbrug [kWh]
Server A 68,09 408.250
Storage A 10,83 64.938
Cooling A 17,96 107.675
UPS A 3,12 18.691

Forbrug 599.554

C0 Rating Effektivitet

UPS effektivitet 96,2%

Cooling COP 4,57

2

124
ton

A 100%

2
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Bilag - Udspecificering af Tiltag
De efterfølgende sider indeholder udførlig udspecificering af de tiltag, som 
tidligere er opsummeret i rapporten. Dokumentationen omfatter sider for 
hvert af de enkelte tiltag med opgørelser af energi -og miljøpåvirkninger, 
samt oversigt over de enheder der ligger til grund for beregningen.

På baggrund af datagrundlaget er der udført beregninger af 
energiforbruget og miljøpåvirkningen for de enkelte tiltag.

Hvert tiltag er opgjort i indsatsområder således, at der er basis 
for opgørelse af energieffektivitet.

Opsummering:
Antal indsatsområder 2

Antal tiltag 2
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Servere - Optimering og Konsolidering
For det aktuelle indsatsområde tilføjes forklarende optimeringsvejledning,
med fokus på energi og miljø.

Konsolidering og virtualisering af servere er "Best practice" og 
denne løsning giver ofte store driftsmæssige besparelser.

Inden introduktion af virtualiserede servere, kunne der kun 
installeres ét operativsystem på en fysisk server. Hver fysisk 
server var derfor oftest dedikeret til én bestemt funktion. Også 
selvom den pågældende funktion kun krævede minimale 
ressourcer fra serveren.

Ved opsætning af virtuelle servere kan der drives mange 
virtuelle servere på en fysisk server. De virtuelle servere derved 
om kapaciteten på den fysiske server og sørger for, at 
serverkapaciteten udnyttes optimalt. 

At drifte et servermiljø på denne måde resulterer i et langt højere 
energiforbrug i forhold til at konsolidere databehandlingsopgaver 
ned på færre servere, også kaldet servervirtualisering. Idéen bag 
denne teknik er, at 'narre' den indkomne opgave til at tro den 
bliver tildelt en hel serverresource, når den i praksis kun bliver 
tildelt en del af serveren.

En simpel sammenligning er, at virtualisering svarer til at 
transportere 100 personer fra A til B i 4 busser i stedet for 100 
biler.

Et andet element i forøgelsen af energieffektiviteten er at benytte 
multikernearkitektur, hvilket gør det muligt at erstatte adskillige 
traditionelle servere og besidde samme ydeevne med et lavere 
energiforbrug.

Energieffektivitet opstiller et energiforbrug op mod et andet 
parameter, eksempelvis watt pr. virtuel server, hvorfor forbruget 
for den fysiske enhed ikke alene indikerer effektivitet. En server 
der kan drifte 60 virtuelle servere og optager 400 watt, er mere 
effektiv end 2 servere, der hver især kan drifte 30 virtuelle 
servere, som optager 250 watt.
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Storage - Optimering og Konsolidering
For det aktuelle indsatsområde tilføjes forklarende optimeringsvejledning
med fokus på energi og miljø.

Bedre energieffektivitet
Lettere administration
Bedre udnyttelse af plads i serverrum 
Reduktion af energiforbrug

Når man skal vælge et nyt storage system i dag, er der flere 
faktorer, som er værd at overveje, såfremt energiforbruget skal 
reduceres betydeligt:

Benyt diske med højere kapaciteter og derved få færre 
antal diskhylder
Benyt SSD/Flash diske i stedet for mange traditionelle 
harddiske til performance.
Benyt diskhylder med 2½” diske, disse bruger markant 
mindre strøm end gamle SCSI/FC 3½” diske.

Herudover kommer cloud baseret storage, som i kombination 
med servere kan skabe store centrale energieffektive 
storagesystemer, der deles på tværs af geografi og virksomhed.
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Datalagerkapacitet (storage) kan kompromisløst konsolideres 
med store gevinster i form af markante driftsbesparelser, 
reducerede fysiske ressourcer og mindsket administration.

I praksis skyldes muligheden for konsolidering af storage den 
teknologiske udvikling. Nye diske med større kapaciteter end 
tidligere gør det muligt at reducere mængden af diske, hylder og 
skabe. I kombination med forøget energieffektivitet på nye diske 
er der mulighed for datakompression. Komprimering af data 
sker ved at pakke filer vha. algoritmer, hvilket medfører 
reduktion af lagerplads.

Ved at konsolidere storage enheder udnyttes hardwaren 
optimalt og der opnås en mere driftsøkonomisk IT-platform. 
Konsolidering af storage omhandler centralisering af 
datalagerkapacitet således, at den udnyttes optimalt på tværs af 
alle systemer. At konsolidere storage betyder dermed, at 
mængden af diske reduceres til et minimum og placeres i et 
centralt storage system (SAN).

Konsolidering giver gevinster som følgende:



En nødstrømsforsyning (UPS: Uninterruptible Power Supply) er 
en enhed, der sikrer levering af en kontinuerlig strømforsyning til 
det tilkoblede udstyr, ved at levere strøm fra en separat 
batterikilde i tilfælde af strømafbrydelse. Herudover sikrer en UPS 
imod en del andre strømrelaterede udfordringer, f.eks. udsving 
ved lynnedslag.

UPS-anlægget holder et system kørende i en periode, hvor den 
primære strømkilde (bystrøm) er væk. En UPS indeholder 
batterier som leverer strøm i en periode ved mangel af bystrøm. 
UPS'en giver typisk besked om strømsvigt, og man har således tid 
til at gemme alle data, der bliver arbejdet på, før den sekundære 
strømkilde (batteriet) løber tør. På samme måde registrerer 
UPS'en, når der forekommer overspænding, så det ikke 
beskadiger IT-systemerne.

I mange tilfælde kommer UPS-anlægget til at kunne holde IT 
løsningen kørende i en begrænset periode, hvilket giver tid til at 
starte dieselgeneratoren og vente på at bystrømmen vender 
tilbage.

Når hardwareinstallationen optimeres og konsolideres, kan det 
resultere i at UPS- anlægget står tilbage med en lav 
belastningsgrad, hvilket kan resultere i unødige høje procentuelle 
tab af energi. Det kan derfor være essentielt for effektiviteten at 
udskifte til korrekt dimensioneret anlæg med høj virkningsgrad.
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UPS - Optimering af Nødstrøm
For det aktuelle indsatsområde tilføjes forklarende optimeringsvejledning 
med fokus på energi og miljø.
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Køling - Optimering af Anlæg og Indretning
For det aktuelle indsatsområde tilføjes forklarende optimeringsvejledning
med fokus på energi og miljø.
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Varme i serverrum og datacentre er blevet et stigende problem i 
mange virksomheder og institutioner, hvilket skyldes, at de kraftige 
servere bliver mindre og pakkes tæt i rackskabe. Dette gør sig specielt 
gældende i forhold til Hyper Converged Solutions og HPC-anlæg.

Det stiller store krav til at fjerne den varme luft fra hardwaren alene for 
at opretholde den daglige IT-drift. Virksomhederne er afhængige af, at 
alle IT-systemer altid er i drift og det bliver ikke mindre i fremtiden. Det 
er derfor meget vigtigt, at der skabes de bedste rammer både hvad 
angår temperatur og luftfugtighed for hardwaren, for at opnå optimal 
drift og mindst mulig risiko for nedbrud. Nutidig hardware bliver i 
stigende grad resistente over for højere temperaturer. I mange 
datacentre er der stort energibesparelsespotentiale ved at hæve 
temperaturen. I stedet for at nedkøle sit datacenter til 20 grader, eller 
lavere, kan man hæve temperaturen op til 22-25 grader, som er 
anbefalet af ASHRAE.

Styring af luftstrømme og opdeling af kolde -og varme zoner er et 
vigtigt parameter for at øge energieffektiviteten i et datacenter. Denne 
adskillelse af varm og kold luft kan eksempelvis ske ved indretning 
med hævet gulve og rackskabe indpakket i kuber. Denne løsning vil 
resultere i store energibesparelser, fordi at denne fysiske opdeling 
influerer positivt på alle dele af køleinstallationen. Øget frem og 
returløbstemperaturer på kølevandet giver øget effektivitet pr. chiller og 
et øget frikølespejl, som giver markant flere frikøletimer.

Varmegenvinding
Det er meget relevant at overveje varmegenvinding fra serverrum og 
datacentre — overskudsvarmen kan f.eks. bruges af virksomheden 
selv.

I stedet for blot at fjerne varmen via et køleanlæg, sendes den først 
igennem en varmepumpe som øger temperaturen og derefter sendes 
det varme vand til virksomhedens centralvarmeanlæg. Hvis varmen 
ikke kan aftages, sendes det til køleanlægget. Har virksomheden 
fjernvarme, skal fjernvarmeselskabet tilbyde at aftage 
overskudsvarmen.




