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Energioptimera din it
Datacenter

Snart är överdimensionerade  
datacenter ett minne blott.  

Nu behöver vi analysera användar- 
mönster och jobba med dynamisk  

tilldelning av resurser.

5 tips
Planering av investeringar, dynamiska 

workloads, automatisering av infrastrukturen 
och paketering av mjukvaran. Här är våra 

bästa tips för optimering av både moderna 
och äldre datacenter.

Spaning
Trots den pågående energikrisen  

är det viktigt att it-drivna innovationer  
inte stannar av. Även om it är en  

energikrävande del i samhället, så är  
den också en stor del av lösningen.
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n i n a k a r l s s o n, a f fä r s o m r å d e s c h e f, 
h y b r i d p l at f o r m s, at e a .

Vid inköp av infrastruktur tar  
man ofta höjd för framtida  
kapacitetsbehov och möjliga  
produktionstoppar. Det resulterar  
i högre energikonsumtion än  
nödvändigt. Tänk istället  
energieffektivitet redan vid 
upphandlingen.
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”Se över din it, här finns stora  
möjligheter till energieffektivisering”

I Sverige finns 2 000 privata datacenter, vars kapacitet endast används 
till 40 procent, i genomsnitt. Idag ligger ett stort fokus på arbetsplatsen och 

de verktyg som används där, men få har energimål för sina datacenter.

01. SPANING

02(10)

Anders Rönnberg, 
konceptansvarig 
på Hybrid 
Platforms, Atea.

Trots den pågående energi- 
krisen är det viktigt att it-drivna  
innovationer inte stannar av. För 
även om it är en energikrävande 
del i samhället, är den också en 
stor del av lösningen.

Det framhåller Nina  Karlsson 
och Anders Rönnberg, affärs-
områdeschef respektive 

konceptansvarig för Hybrid 
Platforms på Atea.

– Vi behöver fortsätta att 
investera i it, eftersom det aldrig 
har varit ett vinnande koncept att 
bromsa sig ur en uppförsbacke. 
Trots energikrisen är det viktigt 
att fortsätta driva teknisk inno-
vation och utveckling, men med 

den pressade situationen blir det 
minst lika viktigt att optimera 
sin egen verksamhet, säger Nina 
Karlsson och fortsätter:

– Energieffektiviseringar har 
dessutom ett hållbarhetsperspek-
tiv. Så det blir ju ett strategiskt 
avstamp även i den riktningen, 
säger Nina Karlsson.

ATE A – DECEMBER 2022



ENERGIOPTIMER A D IN IT
S IDA WHITE PAPER

ATE A – DECEMBER 2022

Stäng av servrar  
som inte används
I Sverige finns det cirka 2 000 
privata datacenter. I dessa är 
nyttjandegraden strax under  
40 procent, i genomsnitt, enligt 
en rapport från Radar. 

– Vid inköp av infrastruktur 
tar man ofta höjd för framtida 
kapacitetsbehov och  möjliga 
produktionstoppar. Det resulte-
rar i högre energikonsumtion än 
nödvändigt och i förlängningen 
också dyrare driftkostnader, 
säger Nina Karlsson.

Det moderna sättet att  
agera är att tänka energi- 
effektivitet redan vid inköp  
av ny utrustning.

– Det finns smarta sätt att 
arbeta med både nyttjandegrad 
och kapacitetsplanering ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Ett exem-
pel är dynamiska workloads, 
vilket betyder att it-kapaciteten 
skalas upp och ner efter behov, 
säger Nina Karlsson.

Infrastrukturen är alltså i 
gång när it-systemen används. 
Men när nyttjandet är lägre 
skalas it-miljön ner eller stängs 
av helt. Därmed kan ström- 
förbrukningen minska avsevärt 
jämfört med att alltid köra på 
maximal prestanda. Detta kan 
styras på olika sätt, beroende på 
verksamhetens förutsättningar. 

– Genom en översyn av 
den it-infrastruktur som du 
redan har kan du åstadkomma 
mycket utan att behöva köpa 
nya produkter. Hur är systemen 

uppsatta? Är servrar och annan 
utrustning alltid i gång och 
levererar full kraft? Behöver de 
vara i gång dygnet runt? det är 
frågor man behöver ställa sig, 
menar Anders Rönnberg.

Höjd temperatur  
i datorhallen sparar energi
Hur mycket energi som går att 
spara genom förändringar i 
it-driften beror helt på verksam-
hetens unika förutsättningar. 
Vissa verksamheter ligger redan 
i framkant, andra har mycket 
kvar att göra, men de allra flesta 
kan åstadkomma något.

– Om du har en 20 år  gammal 
datorhall med föråldrade sys-
tem som kyler lokalen kan du 

behöva gå in och se över hela 
rummet. Om ditt datacenter är 
relativt nytt kan det räcka med 
att byta till modernare servrar 
som tål högre temperaturer, 
säger Anders Rönnberg.

Enligt en masteruppsats vid 
Umeå universitet, som i sin tur 
hänvisar till två andra interna-
tionella forskningsstudier, är 
det möjligt att spara mellan  
2,8 och 8,5 procents energi för 
varje två grader som tempera-
turen i serverhallen kan höjas.

Äldre servrar är oftast mer 
energikrävande än nya och 
med dagens elpriser kan det 
göra stor skillnad att välja  
energieffektiva produkter.

Många kan bara se verksam-
hetens totala elförbrukning. 
Anders Rönnberg rekommen-
derar att mäta datacentret 
separat för att tydliggöra exakt 
hur mycket energi som går åt 
just där.

– Om du kan se vilken kost-
nad du faktiskt har för att driva 
dina servrar kan du ta med det 
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n i n a k a r l s s o n, a f fä r s o m r å d e s c h e f,  h y b r i d p l at f o r m s, at e a .

Vi behöver jobba med energi- och hållbarhetsfrågor 
och samtidigt lyfta in fler perspektiv genom att prata 
om den nytta och effekt som it faktiskt kan bidra med.

👆
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Nina Karlsson 
affärsområ-
deschef  
för Hybrid 
Platforms, 
Atea.
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i beräkningen om du funderar 
på att outsourca eller migrera 
produktionen.

Moderna applikations- 
ramverk är en väg framåt
Nya sätt att paketera app-
likationer möjliggör också 
energibesparingar.

Det moderna applikations-
ramverket Containers, som 
ursprungligen utvecklades av 
Google, samlar exempelvis 
betydligt fler applikationer på 
samma hårdvara jämfört med 
traditionella virtuella  maskiner. 
Densiteten blir högre men 
lasten lägre, för att använda 
tekniska termer.

Det sparar både tid och pengar. 
Dessutom blir driften stabilare, 
säkrare och mer skalbar.

– Den här utvecklingen har 
bara börjat. Om fem år kommer 
merparten av alla applikationer 
att vara skrivna utifrån Container- 
ramverket. Det möjliggör att 
samma applikationer kan köras 

a n d e r s r ö n n b e r g,  ko n c e p ta n s va r i g ,  h y b r i d p l at f o r m s, at e a .

Att ta initiativ till att modernisera både din  
hård- och mjukvara kan göra att programvaran 
enkelt kan flyttas så den blir mest effektiv,  
ur ett energiperspektiv.

👆

såväl on-prem som i molnet 
och på hybrida plattformar. Att 
ta initiativ till att modernisera 
både din hård- och mjukvara 
kan göra att programvaran  
enkelt kan flyttas så den 
blir mest effektiv, ur ett 

energiperspektiv, säger Anders 
Rönnberg.

Datacenter i norr kan  
hjälpa företag i söder
Atea erbjuder stöd till de företag 
och organisationer som vill ener-
gieffektivisera sin it-miljö och 
kan bidra med samlad erfarenhet 
från många olika verksamheter.

Rådgivningen utgår alltid ifrån 
den enskilda kundens specifika 
förutsättningar och behov. Inom 
ramen för detta hanteras både 
hård- och mjukvara samt krav på 
tillgänglighet och säkerhet för att 
hitta den bästa lösningen, oavsett 
om det handlar om ditt eget 
datacenter, publika moln eller 
hybrida lösningar.  

Ateas datacenter i Umeå 
finns tillgängligt för de  kunder 
som önskar utlokalisera hela 
eller delar av sin it-miljö. 
Inte minst för verksamheter 
i elzonerna 3 och 4 kan det 
vara lönsamt att byta från ett 
lokalt till ett externt datacenter 

04(10)

– Utmana oss!  
Om du har en fråga 
du brottas med 
är det troligt att 
vi har löst den 
förut, säger Nina 
Karlsson.
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beläget i norra Sverige, där 
energikostnaderna är lägre.

Ovan nämnda datacenter har 
ett PUE-värde (Power Usage 
Effectiveness) på 1,15 och drivs 
till hundra procent av vatten-
kraft från en närliggande källa. 
Det kan jämföras med att det 
genomsnittliga normalvärdet 
i ett datacenter ligger på 1,57, 
enligt siffror från Statista.

– Lagar och regler gör att 
all data inte lämpar sig för 
molnlösningar, men kanske kan 
delar av informationen flyttas 
till antingen ett publikt moln 
eller någon form av driftad 
tjänst, föreslår Nina Karlsson 
och fortsätter: 

– I vårt datacenter i Umeå tar 
vi hand om energin på ett sätt 
som gör att det kan vara fördel-
aktigt att flytta sina laster dit. 
Vi använder den naturliga kyla 
som finns och i en serverhall 
även den värme som genereras 
för att vintertid värma vår  
kontorslokal i samma byggnad. 

It minskar den totala 
energikonsumtionen
Det talas ofta om att världens 
samlade datacenter står för upp 
till två procent av den globala 
energiproduktionen. Däremot 
nämns det sällan att it samti-
digt bidrar till att minska den 
totala elkonsumtionen genom 
optimering, smarta applikatio-
ner och stöd för automatiserade 
processer.

Nina Karlsson ser gärna att 
fler siffror tas fram som visar på 
nyttan med digitalisering:

– Tänk vad bra det vore om vi 
alla började mäta resultatet av 
våra it-investeringar! Det vore 
synd att bara rikta strålkastarna 
mot den energi som förbrukas, 

a n d e r s r ö n n b e r g,  ko n c e p ta n s va r i g ,  h y b r i d p l at f o r m s, at e a .

Statistik från 2,6 miljoner inventerade servrar

utan att lyfta in nyanser  
i dialogen. 

De aktörer som fortsatt arbetar 
med digitalisering och automa- 
tisering i sin  verksamhet får  
en mycket större innovations- 
kraft och effektivitet, menar  
Nina Karlsson. 

– Utan fortsatta it-investeringar,  
som optimerar och utvecklar 

verksamheten, skulle svenska 
företag och myndigheter halka 
efter. Här finns en enorm poten-
tial som vi behöver ta vara på, 
även framöver. Därför behöver  
vi jobba med energi- och håll-
barhetsfrågor och samtidigt 
lyfta in fler perspektiv genom 
att prata om den nytta och effekt 
som it faktiskt kan bidra med. 
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Topp-3 mått på nyttjandegrad. Grönt = outnyttjade resurser. Källa: Live Optics.
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5 tips för energioptimering 
av ditt datacenter

1 2
Se över din  
utrustning

Nya servrar drar mindre energi och drivs av effektivare teknik 
och processorer jämfört med äldre utrustning. Den nya infra-
strukturen är dessutom mer värmetålig, vilket betyder att ditt 
datacenter inte behöver kylas med samma kraft som tidigare. 
En investering kan därför vara det bästa alternativet. Moderna 
datacenter byggs i dag utan aktiv kylning. I stället använder 
man sig av principen att varm luft stiger och kan transporteras 
ut ur utrymmet med hjälp av fläktar. 

Optimera din 
infrastruktur

Om du redan har ett modernt datacenter finns det ofta bespa-
ringar att göra ändå. Till exempel genom dynamiska workloads, 
vilket innebär att it-kapaciteten skalas upp och ner efter behov. 
Du kan också automatisera hårdvaran i påslaget läge, så att 
du i stället för att köra servrarna för fullt dygnet runt, stänger 
ner dem när systemen inte används. Paketering av mjukvara 
har också betydelse. Containers är det moderna sättet: det är 
skalbart och flyttbart på ett helt annat sätt jämfört med traditio-
nella applikationer. Det kan leda till att du enkelt kan köra dina 
applikationer där det är mest kostnads- och energieffektivt.

02. FEM TIPS
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3

4
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Välj kortare  
investeringscykler

Innan energikrisen hade de flesta 
it-investeringar ett långt tidsperspektiv, 
de skulle täcka kapacitetsbehoven flera 
år framåt. Men då är risken stor att du 
behöver betala för överkapacitet. Med 
en kortare investeringscykel, och ett 
ökat fokus på miljö- och energiaspekten, 
kan du successivt anpassa din it efter de 
faktiska behoven. Investeringarna blir 
mer pricksäkra.

Ompröva hur du 
placerar dina resurser

Tidigare tog man ofta höjd för mer 
kapacitet än nödvändigt vid infrastruktur- 
investeringar i sitt datacenter. I stället 
för att ha skalbarhet i det egna datacen-
tret är det möjligt att köpa kapaciteten 
externt, vid de tillfällen behovet ökar. 
Kanske kan även andra delar av it-miljön 
outsourcas permanent för att skapa ett 
mer resurseffektivt användande.

Klassificera  
din data

För att ta vara på möjligheten att 
outsourca data till publika moln eller 
driftade tjänster inom Sveriges gränser, 
behöver du värdera den data och infor-
mation du har. Kartlägg informationen 
och gör en riskbedömning av hur upp-
gifter/data bör hanteras. På så sätt ser 
du vad som måste vara kvar on-prem 
(lokalt) och vad som kan ligga i molnet.

Att modernisera sin it-drift ger både energi-  
och hållbarhetsvinster. Men det gäller att jämföra 

leverantörer och ställa både frågor och krav,  
så du kan fatta väl avvägda beslut. 

Arbeta kontinuerligt för ökad nyttjande-
grad och energieffektivitet genom att 
optimera och konsolidera resurser i ditt 
lokala datacenter.

All data har inte högsta skyddsvärde. 
Värdera och klassificera data, så du 
vid behov har möjlighet att använda 
privata eller publika molntjänster.

Mät och synliggör förbrukningen 
i ditt lokala datacenter. Det gör den 
faktiska kostnaden tydlig.
 
Arbeta med livscykelhantering och cirkula-
ritet även för utrustningen i ditt datacenter.

Återanvänd spillvärme från ditt datacenter,  
till tex uppvärmning av lokaler i närheten. 

Använd förnybar energi för att 
driva ditt lokala datacenter.

Prioritera energi- och hållbarhetsaspekten 
när du upphandlar datacenter. 

Utarbeta en strategi för hur du 
värderar energi- och hållbarhetsvinster 
vid modernisering av ditt datacenter.

Ta steg för en  
mer energieffektiv  

it-drift

il
l

u
s

t
r

a
t

io
n

e
r

: 
is

t
o

c
k

p
h

o
t

o

1

2

3

4

5

6

7

8



ENERGIOPTIMER A D IN IT
S IDA WHITE PAPER
08(10)

Så optimerar du ditt datacenter  
ur ett energiperspektiv

ATE A – JULI 2021

Överdimensionerade datacenter kan snart vara ett minne blott. 
Nu behöver vi i stället analysera användarmönster och jobba med 

dynamisk tilldelning av dyra och energikrävande resurser.

Moderna datacenter byggs i dag utan 
aktiv kylning. I stället använder man sig 
av principen att varm luft stiger och kan 
förflyttas med hjälp av fläktar. Varmluften 
kan antingen ledas ut och användas till 
uppvärmning av en närliggande lokal eller 
kylas ned (utanför) för att sedan återföras 
till datacentret.

Flera aktörer utvecklar lösningar där 
serverrack kyls genom att sänkas ned i en 
icke-strömledande vätska. Tekniken kallas 
för två-fas-kylning (Two-phase immersion 
cooling) och innebär att serverracken kyls 
i två steg, samtidigt som de kan arbeta med 
full kraft.

Se över din befintliga it-infrastruktur. 
Hur är systemen uppsatta? Är servrar 
och annan utrustning alltid i gång och 
levererar full kraft? Behöver de vara  
i gång dygnet runt? Du behöver inte 
(alltid) köpa ny utrustning för att 
minska din elförbrukning. Enligt en masteruppsats vid Umeå universitet, 

som i sin tur hänvisar till två internationella  
forskningsstudier, är det möjligt att spara mellan 
2,8 och 8,5 procents energi för varje två grader 
som temperaturen i serverhallen kan höjas.

03. DATACENTER
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Räkna ut hur mycket energi som ditt datacenter 
faktiskt förbrukar. När du ser vilken kostnad du 
faktiskt har för att driva dina servrar kan du ta 
med det i beräkningen om du funderar på att 
outsourca eller migrera produkterna. 

Nya sätt att paketera applikationer  
gör energibesparingar möjliga. 
Så kallade Container kubernetes 
samlar betydligt fler applikationer 
på samma hårdvara jämfört med 
traditionella, virtuella maskiner. 
Densiteten blir högre men lasten 
lägre, för att använda tekniska 
termer. Det sparar både tid och 
pengar. Dessutom blir driften sta-
bilare, säkrare och mer skalbar.

Ateas datacenter i Umeå har  
ett PUE-värde (Power Usage 
Effectiveness) på 1,15 och  
drivs till hundra procent av 
vattenkraft från en närliggande 
källa. Det kan jämföras med att 
det genomsnittliga normalvärdet 
(effektivitet i driften) i ett data-
center ligger på 1,57, enligt siffror 
från Statista.

I Ateas datacenter i Umeå 
används den naturliga kyla som 
finns i den omgivande miljön. 
Värmen från serverar (och annan 
hårdvara) används för att värma 
Ateas kontorslokal som ligger i 
samma byggnad.

Dynamiska workloads innebär 
att it-kapaciteten skalas upp och 
ner efter behov. Här kan du jobba 
med optimering genom inställ-
ningar, alltså dynamisk allokering 
av resurser efter behov.

Dynamiska workloads kan styras antingen genom 
automatiserade system, som speglar den faktiska 
användningen, eller vid fasta, förutbestämda 
klockslag. 

– Vi rekommenderar oftast automatiserade 
lösningar eftersom de leder till tidsbesparingar och 
vi slipper risken: ”Jag glömde stänga av eller slå på 
servrarna”, säger Anders Rönnberg. 

Se över kylningen av din datahall. Om du har en 
20 år gammal datorhall med föråldrade system som 
kyler lokalen kan du behöva gå in och se över hela 
hallen/rummet. Om ditt datacenter är relativt nytt 
kan det räcka med att byta till modernare servrar 
som tål högre temperaturer. 

En stor energibov i datorhallar är 
att dina servrar är inställda med 
en profil som nyttjar all kapacitet 
på max i stället för en mer miljöfo-
kuserad dynamisk inställning. 

1,15
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Hör av dig till: nina.karlsson@atea.se eller anders.ronnberg@atea.se

Yes! Jag vill diskutera hur min 
verksamhet kan bli energieffektivare! 

3 steg för en  
energismart rivstart

Möt förändrade förutsättningar i omvärlden med nya idéer, uppdaterade  
planer och kraftfull handling. Här är tre steg som hjälper dig komma i gång. 

Vart står ni idag? Hur ser målbilden  
ut? Förändrade förutsättningar  
i omvärlden gör att strategier och  
planer behöver uppdateras. Sätt mål  
för nyttjandegrad och energieffektivitet  
i ditt datacenter. Rådgör gärna om  
möjliga vägar framåt med oss på Atea.

Planerar du att livscykelhantera din  
infrastruktur? Med dagens elpriser  
kan det vara klokt att jämföra energi- 
förbrukningen mellan gammal och ny 
utrustning, innan du bestämmer dig. Väg 
in energibesparingar i dina investerings- 
planer och rådgör med en specialist.

Atea har många års erfarenhet av 
att utforma lösningar för privata och 
offentliga verksamheter. När man 
diskuterar sin utmaning dyker ofta 
nya tankar och lösningar upp.

– Vi är alltid måna om att hitta de 
lösningar som är mest effektiva och 
miljömässigt hållbara för din specifika 
verksamhet, säger Anders Rönnberg.

1 2 3Identifiera nuläge 
och önskat läge

Prioritera 
investeringar

Diskutera 
din utmaning

Nina Karlsson,  
affärsområdeschef för 
Hybrid Platforms, Atea.

Anders Rönnberg, 
konceptansvarig på 
Hybrid Platforms, Atea.
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