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Introduktion
Hvorfor	skal	serverrummet	være	energieffektivt?

I Danmark bruger vi tæt på en milliard kroner om året i strøm for at drive serverrum. Behovet for serverydelser stiger hele tiden, 

og elforbruget til serverrum vil ifølge en amerikansk undersøgelse vokse til det dobbelte inden for de næste seks år, hvis vi 

fortsætter, som vi har gjort indtil nu.

Men det behøver ikke at være sådan. Hvis vi bruger det mest energieffektive udstyr og bruger det på den mest energieffektive 

måde, kan elforbruget komme ned på halvdelen af, hvad vi bruger nu.

Der er god økonomi i at tænke energieffektivt og kigge på driftsomkostningerne, og ikke kun på investeringen, når I projekterer 

serverrum. Der er også god økonomi i at optimere driften af serverrummet og gøre det mere energieffektivt her og nu.

Hvorfor	denne	vejledning?
Center for Energibesparelser udgiver vejledningen for at hjælpe it- og energiansvarlige til at sætte fokus på energieffektivitet  

i forbindelse med:

• Drift og vedligeholdelse af serverrum

• Ombygning af eksisterende serverrum

• Projektering af nye serverrum

Målet er at give jer viden, inspiration og konkrete råd om at minimere energiforbruget og dermed driftsudgifterne uden 

at gå på kompromis med de øvrige krav, som et moderne serverrum skal opfylde med hensyn til drifts- og datasikkerhed 

og fleksibilitet. 

Vejledningen er en opdatering og samling af tidligere serverrumsvejledninger fra Center for Energibesparelser.

Sådan	kommer	I	i	gang
Energiomkostningerne i et serverrum er stærkt afhængig af tre forhold, der hænger meget tæt sammen:

• Den totale varmebelastning fra det elektroniske udstyr

• Indretningen 

• Køleløsningen, der skal anvendes til at fjerne den totale varmebelastning

Den rigtige løsning afhænger dog af mange andre faktorer end energieffektiviteten alene, og det er derfor vigtigt at tænke sig 

godt om og tage professionelle installatører og leverandører med på råd, når I vælger it, indretning og køleløsninger. 

Figur 3 på side 10 -11 viser de overordnede sammenhænge mellem varme og køling i serverrummet og en række gode råd til 

at minimere varmebelastningen og forøge køleeffektiviteten.

Internationalt	udkig
Vi har hentet viden og inspiration fra vores internationale samarbejdspartnerne og deres udgivelser, hovedsagelig:

• Europa-Kommissionens ”Code of Conduct on Data Centres Energy Efficiency” og ”Best Practices for the EU Code  
of Conduct on Data Centres” (http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/html/standby_initiative.htm)

• Europa-Kommissionens ”Code of Conduct on AC Uninterruptible Power Systems (UPS)”  
(http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/html/standby_initiative.htm)

• Energy Star for servere (www.eu-energystar.org og www.energystar.gov)

• The Green Grid (www.thegreengrid.org)

De vigtigste råd er:

• Læg en plan for energistyring med mål og metoder til at nå målet, hvor I opstiller nøgletal  
for energieffektiviteten og sammenligner med vores Best Practice-eksempler.

• Få styr på jeres udstyr og ydelser, og fjern udstyr, I ikke bruger. Tjek også, om I har for  
meget redundans.

• Kom i gang med at konsolidere og virtualisere.

• Vælg energieffektive servere og storage- og UPS-systemer.

• Opdel serverrummet i kolde og varme zoner.

•  Hold lufttemperaturen til serverne på omkring 24 °C.

• Undersøg altid muligheden for at anvende indirekte eller direkte frikøling.

Få gode råd til at 

komme i gang med 

vejledningen. 

Se vores tjekliste på næste side for at 

få et hurtigt overblik over, hvor langt I 

er med de energi effektive tiltag. 

For alle omkostninger til el  

har vi anvendt en elpris  

på 1,75 kroner/kWh.

Vejledningen	er	udarbejdet	i	samarbejde	med	følgende	leverandører,	rådgivere	og	brugere	af	serverrum	

og	komponenter	til	serverrum:

UN QDATARUM
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Tjekliste for Best Practice
Brug	tjeklisten	til	at	få	et	hurtigt	overblik	over,	om	I	overholder	Best	
Practice	for	energieffektiv	drift,	vedligeholdelse	og	ombygning.	

Generelt
Udskiftning af 

udstyr
Projektering 

og ombygning

Projektledelse
Har udarbejdet en projektplan for projekteringen 
eller ombygningen X

Har udarbejdet en økonomiberegning for projektering eller  
ombygningen med beregning af levetidsomkostninger (TCO)

X   

Energistyring	og	organisering
Har styregruppe med deltagere fra relevante dele af virksomheden X   

Har systematisk registrering, opfølgning, analyse og rapportering X

Har elmålere til særskilt registrering af elforbrug til it-udstyr 
og køleanlæg

X

Har energiudgifter med i serverrummets driftsbudget X

Er tilmeldt Center for Energibesparelsers Se Elforbrug X   

Indkøb	af	nyt	it-udstyr
Indkøber energieffektivt udstyr, der overholder Center for 
Energibesparelsers indkøbskrav 

X  

Anvender bladeservere (mere end 10 -12 servere) eller traditionelle 
(op til 10 -12 servere)

X  

Vælger servere, der understøtter power management 
på processorniveau

X  

Vælger storage med en kombination af hurtige diske med højere 
elforbrug og langsomme diske med lavere elforbrug, og flytter data 
mellem diskene ift. brugen af dem

X  

Bruger deduplikering og komprimering hvor muligt
Overvejer at bruge flashdiske

X

Vælger diske, der understøtter spin down-funktioner X  

Robusthed	og	redundans
Har vurderet behov for robusthed og redundans X   

Har tilpasset til behovet for robusthed og redundans X

Har opdelt serverrum i områder for robusthed og redundans X X

Anvender modulariserede forsyningsanlæg  X X

Generelt
Udskiftning af 

udstyr
Projektering 

og ombygning

Management	af	eksisterende	udstyr	og	ydelser
Har oversigt over eksisterende udstyr og udførte ydelser X   

Gennemfører løbende virtualisering og konsolidering X

Har outsourcet relevante it-ydelser til serverhoteller  
og cloudleverandører.

X

Har skrottet udstyr, der ikke længere bruges X

Anvender professionelt software til overvågning af nøgletal X

Bruger aktiv storage-management X   

Køleanlæg	og	ventilation
Har ingen opblanding af kold og varm luft X   

Indblæsningsluft er på mindst cirka 24 ºC X

Bruger plan for periodisk service på filtre, tørkølere  
og kondensatorer

X

Gennemfører lovpligtige eftersyn X

Har etableret direkte frikøling hvor muligt X X

 Har etableret indirekte frikøling hvor muligt  X X

Har etableret varmegenvinding hvor muligt X X X
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Elforbrug i serverrum
Elregning	på	næsten	1	milliard	kroner	om	året

En enkelt server bruger mellem 2.000 og 4.000 kWh strøm om året. Det er lige så meget, som en gennemsnitlig dansk 

familie bruger i en lejlighed eller et parcelhus. 

Et helt serverrum på en gennemsnitlig kontorarbejdsplads koster mellem 100.000 og 200.000 kroner årligt. Serverrum i 

Danmark bruger tilsammen omkring 500.000.000 kWh om året, og det koster knap 900 millioner kroner. Forbruget svarer til, 

hvad mere end 100.000 parcelhuse bruger i gennemsnit. 

Strømmen bliver brugt til:

• Servere: Cirka 60 % af forbruget

• Køling og fordeling af den kolde luft i serverrummet: Cirka 30 % af forbruget. Dog op til halvdelen for serverrum  
med dårlige køleanlæg

• Andet it-udstyr i serverrummet: Cirka 10 % af forbruget

Fuldt	tryk	på	forbruget	om	natten	
I en kontorbygning er der om natten normalt ikke meget forbrug til lys, ventilation og computere. Men de fleste serverrum bruger 

den samme mængde strøm en stille weekendnat som på en travl arbejdsdag. Det skyldes, at de fleste servere ikke er gode til 

at skrue ned for elforbruget, når de ikke arbejder så meget.

Figur 1 viser to serverrum, som Center for Energibesparelser har målt på. Det ene serverrum er meget lille med kun tre fysiske 

servere, mens det andet har omkring 70 fysiske servere.

 

Figur 1: Elforbruget i serverrummene er næsten konstant over hele ugen

I den lille kontorbygning bruger serverrummet hele tiden 0,5 kW. Det er halvdelen af bygningens grundlast, som er det kon-

stante elforbrug, der er om natten og i weekenderne. Det svarer til knap 8.000 kroner om året i forbrug. Serverrummet i den 

større kontorbygning bruger konstant 18 kW, og det er en tredjedel af grundlasten. Den årlige elregning er her cirka 275.000 

kroner. Elforbrugene er målt uden køling, og forbruget til køling skal derfor lægges til. Typisk går cirka 30 % af elforbruget til 

køling, og de totale udgifter for de to serverrum bliver dermed cirka 11.400 kroner for det lille og 393.000 kroner om året 

for det store.

Elforbruget	stiger	fortsat,	hvis	ikke	vi	gør	noget
Mere og mere af computerarbejdet bliver i dag udført af servere. Tænk bare på Google Apps, cloud computing, Software 

as a Service, Platform as a Service og mange andre tendenser. Programmerne kører i store datacentre, og det betyder, at 

elforbruget i serverrum stiger kraftigt, hvis vi ikke gør noget. 

I figur 2 ses, hvordan elforbruget vil vokse kraftigt, hvis vi fortsætter på samme måde som hidtil. Figuren viser også, at forbruget 

kan falde, hvis vi bruger mest effektiv teknologi og metoder i serverrummet. Figuren er fra en amerikansk undersøgelse, men 

situationen er stort set den samme i Danmark. 

 

Figur 2: Udvikling af elforbruget i serverrum indtil nu og mulige fremtidige udviklinger 

Elforbruget er tilpasset danske forhold.

Mere	varme	i	serverrummet
Elforbruget pr. kvadratmeter i et serverrum stiger på grund af virtualisering og brug af bladeservere. Det betyder mere varme, 

som kræver et godt køleanlæg og en god indretning for at få fjernet. Hvis serverrummet bliver mere energieffektivt, kan stig-

ningen i elforbruget pr. kvadratmeter reduceres. Næste afsnit beskriver de overordnede sammenhænge mellem varme og 

køling i serverrummet.

Bygningens totale effektoptag
Serverrummets totale energiforbrug eksklusive køling

kW
 

Mellemstørrelse serverrum i større kontorbyggeri
Ca. 70 fysiske servere. Udledning: Ca. 73 ton CO2/år. Ca. 160.000 kWh/år.
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Figur 3: Sammenhængen mellem varmebelastning 

og køling i moderne serverrum

Hvad	bestemmer	elforbrugets	størrelse?
Vi viser den overordnede sammenhæng mellem varmebelastning og køling i et moderne serverrum i figur 3. 

I midten af figuren er serverrummet og køleanlægget. Den kolde luft fra køleanlægget sendes til serverrummet og igennem  

it-udstyret, der køles, hvorved luften bliver opvarmet. Luften føres herefter til køleanlægget for at blive afkølet igen. 

De dele af serverrummet, der giver mest varme fra sig, er servere, storage, UPS-anlæg og switches, som er vist til højre i figur-

en med de vigtigste forhold, der kan være med til at øge og reducere varmebelastningen. Til venstre ses hovedprincipperne 

for kølingen af serverrummet med de mest energieffektive øverst. For hvert princip kan man se køleeffektiviteten (EER, Energy 

Efficiency Ratio), hvor en høj EER giver et lavt elforbrug. Vi beskriver alle teknologierne i vejledningen.
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Energistyring 
Sådan	får	I	overblik	og	styr	på	energiforbruget

Energistyring er en systematisk registrering, overvågning, analyse, rapportering og opfølgning af elforbruget. Med metoden 

kan I finde ud af, om og hvor, der bliver brugt for meget energi og dernæst sætte mål for energiforbruget. Målene bør være 

konkrete, målbare, realistiske og have en kort tidshorisont. Se systematikken i figur 4. 

 

Figur 4: Sådan gennemfører I energistyring

Figuren viser fremgangsmåden ved igangsætning og drift af et effektivt energistyringssystem. Den grønne sløjfe viser forløbet, 

når energibudgetterne overholdes. Den orange sløjfe bryder ind, når forbruget overstiger det budgetterede. Under hvert punkt i 

den grønne sløjfe er vist et forslag til, hvor ofte I bør gøre handlingen.

Hvem	har	ansvar	for	hvad?
I bør forankre energistyringen i virksomhedens ledelse, og I bør have de nødvendige ressourcer og økonomi 

til opgaven. Som regel bliver pengene hurtigt tjent ind igen. 

Center for Energibesparelser anbefaler at oprette en styregruppe med repræsentanter fra:

• Virksomhedens ledelse

• Den energiansvarlige

• It-afdelingen

• Den tekniske administration

Der bør være en projektleder med ansvaret for energistyringen for at sikre, at de opsatte mål nås.

It-afdelingen	skal	betale	elforbruget
De største udgifter til drift af serverrummet – ud over løn til personalet – er:

• Serviceaftaler

• Køb af nyt udstyr 

• Elforbrug

De fleste steder indgår serviceaftaler og køb af nyt udstyr i it-afdelingens budget, mens elforbruget indgår i hele 

bygningens samlede driftsbudget. 

Det betyder, at it-afdelingen ikke får noget økonomisk ud af at spare på strømmen ved f.eks. at investere 

i energieffektive servere, som i nogle tilfælde kan være dyrere end ikke-energieffektive servere. Investeringen  

går fra it-afdelingens budget, mens bygningens driftsbudget får gavn af det lavere elforbrug. 

Hvis eludgifterne i stedet hører under it-afdelingen, tjener it-afdelingen på det lavere elforbrug ved at bruge  

energieffektive servere.

Se princippet i figur 5. 

Procentsatserne er fra et eksempel 

på et større kontorbyggeri.

 

Figur 5: Princip for økonomistyring af serverrum, 

hvor serverrummets elforbrug lægges ind under 

it-afdelingens budget Servere m.m. Køling Serviceaftaler m.m.

Driftsbudget – serverrum

Driftsbudget – bygningen

6 %

17 %

Driftsbudget – serverrum

77 %

6 %

17 %

77 %
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Energistyring

Få	styr	på	forbruget	med	Se	Elforbrug	eller	anden	overvågning

Center for Energibesparelser har udviklet det gratis webværktøj, Se Elforbrug, til at følge med i eget elforbrug og sammenligne 

sig med andre.

Se Elforbrug arbejder sammen med fjernaflæste målere, hvor elforbruget bliver aflæst fire gange i timen. Elmålingerne bliver 

sendt til Se Elforbrug, hvor I kan se forbruget efter en til to dage. I kan nemt se udviklingen i elforbruget med nøgletal og figurer. 

I kan også sammenligne jer med andre lignende virksomheder.

Ved udgangen af 2010 var der på Se Elforbrug 2562 virksomheder og offentlige institutioner med i alt 3402 elmålere. 

I kan se værktøjet på Center for Energibesparelsers hjemmeside www.goenergi.dk/seelforbrug. Her står der også, hvordan 

I tilmelder jer. Der findes desuden oplysninger om andre energistyringsværktøjer med varierende detaljeringsniveau. Center 

for Energibesparelser kan hjælpe jer med at komme i gang. Kontakt Center for Energibesparelsers Kundecenter på telefon 

70 26 90 09 for at få mere information.

Ud over Se Elforbrug findes systemer, som er specielt udviklet til overvågning af elforbrug, temperatur, fugtighed og andet 

i serverrummet. Hvis I har sådan et system, så tjek om elforbrugsmålinger kan overføres til Se Elforbrug ved at ringe til 

vores kundecenter. 

Flere	elmålere	i	serverrummet
For at kunne bruge Se Elforbrug og komme i gang med energistyringen skal I installere elmålere i serverrummet, hvis der 

ikke er det i forvejen. 

Center for Energibesparelser anbefaler, at I mindst får installeret to elmålere: Én til køleanlægget og én til servere, storage, 

switche, UPS mv. Se et eksempel i figur 6, hvor der er én hovedmåler og to bimålere. 

 

Figur 6: Eksempel på installation af elmålere og opsamling og visualisering af elforbrug

Hvis det ikke er muligt at installere to elmålere, bør I som minimum installere én ud over hovedmåleren, som måler serverrum-

mets forbrug af køling, servere og diverse udstyr.

Center for Energibesparelser har udarbejdet en kort og præcis vejledning til installation af elmålere i serverrummet. I kan bruge 

den til at få et tilbud på installationen hos en elinstallatør. Hent vejledningen på www.goenergi.dk/energiloesning-elmaaler. 
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Nøgletal 
Tjek	serverrummets	energieffektivitet

Nøgletal er et simpelt værktøj for at tjekke energieffektiviteten af udstyret og af hele serverrummet. Nøgletal kan deles i 

to kategorier:

1.	 Nøgletal	for	energieffektiviteten	af	de	enkelte	komponenter	i	serverrummet

Nøgletallene skal bruges ved køb af nyt energieffektivt udstyr. Center for Energibesparelser har energiindkøbskrav til servere 

og til UPS-systemer. Læs mere i Center for Energibesparelsers Indkøbsvejledning 2011 på www.goenergi.dk/servere.

Desuden har den amerikanske non-profit-organisation Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC, www.spec.org) 

udviklet en række benchmark-tests, som serverproducenter bruger til at benchmarke deres udstyr og opgive nøgletal  

for energiforbruget. 

2.	 Nøgletal	for	energieffektiviteten	af	hele	serverrummet

Nøgletal for hele serverrummet bruges til at følge energieffektiviteten af serverrummet og til at sammenligne ens eget med 

andre serverrum. Det mest almindelige nøgletal kaldes PUE (Power Usage Effectiveness), som beregnes ved at dividere det 

samlede elforbrug i serverrummet med elforbrug til it-udstyret. Se figur 7. 

 

Figur 7: Definition af nøgletallet PUE (Power Usage Effectiveness), der viser effektiviteten af serverrummet

PUE viser, hvor effektiv serverrummet er til at bruge mindst muligt strøm til køling og diverse udstyr. Det viser ikke, hvor effektivt 

it-udstyret arbejder, hvilket der endnu ikke findes noget simpelt nøgletal for. EU har en frivillig aftale for serverrumsejere mv. 

(Code of Conduct on Data Centres Energy Efficiency), som bruger PUE. PUE er bredt accepteret i branchen, som måden at 

udregne den samlede effektivitet af et serverrum på. 

For at kunne beregne PUE, skal I kunne måle elforbrug for it-udstyr og for hele serverrummet. Hvis I også måler elforbruget til 

køling separat, kan I beregne effektiviteten af køleanlægget. Dette gøres ved at dividere det totale elforbrug i serverrummet 

med det totale elforbrug for køleanlægget. Hermed får man et overblik over, om køleanlægget kører optimalt, og det bliver 

muligt at opdage og korrigere uhensigtsmæssigheder i driften. F.eks. kan effektiviteten sammenlignes med den effektivitet, 

som producenten garanterer. Køleanlæggets effektivitet kaldes EER (Energy Efficiency Ratio). 

I bør desuden følge elforbruget for hele serverrummet og sætte det i forhold til serverrummets ydelse – f.eks. antallet af med-

arbejdere, som er koblet til serverrummet. Hvis det ikke er muligt at beregne PUE, bør I bruge de målinger, I kan få, og danne 

jeres egne nøgletal.

TOTALT ELFORBRUG TIL IT-UDSTYR
• Servere
• Storage
• Switches
• Netværksudstyr
• Osv.

TOTALT ELFORBRUG I SERVERRUMMET

Generelt udstyr
• UPS
• Elforsyning
• Batterier
• Osv.

Elforbrug til køling
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Robusthed og redundans 
Har	I	overkapacitet,	koster	det	på	elregningen

Hvis I har for meget overkapacitet af serverydelse, harddiskplads, backup-elforsyning og køleeffekt, spilder I dyrt indkøbt 

energi. Ofte bruger udstyret nemlig stort set fuldt elforbrug, selv om det ikke er fuldt belastet. 

For meget kritiske serverydelser er det nødvendigt med redundans, det vil sige backup af funktioner, forsyningsanlæg og øvrigt 

hjælpeudstyr. Redundans i serverrummet er med til at øge serverrummets robusthed over for nedbrud. 

Undersøg, hvor meget redundans I har brug for, og fjern så vidt muligt unødig redundans. Overvej, om serverrummets ydelser 

kan deles op i flere niveauer alt efter den enkelte ydelsesværdi for virksomheden og behovet for driftssikkerhed. Ved at tilpasse 

robustheden til driftssikkerheden kan I undgå overdimensionering.

For UPS-anlæg kan det f.eks. være nok, at anlægget kan levere strøm i den tid, det tager at lukke serverne forsvarligt ned. 

For mange virksomheder er det nok, fordi de alligevel ikke kan arbejde normalt under en strømafbrydelse.

Hvis I kan bruge modularitet i dimensioneringen og udbygningen af it-udstyr og forsyningsanlæg, kan I gøre energispildet min-

dre ved dellast. En anden fordel er, at udstyret lettere kan skiftes ud, og investeringer kan komme mere jævnt over tiden. Med 

modularitet menes, at serverrummet skal udbygges i moduler, som giver mulighed for at tilføje eller fjerne ydelser efter behov.

 

Management af udstyr og ydelser 
Få	styr	på	grejet,	og	hvad	det	laver

Effektiv energistyring kræver overblik over udstyret i serverrummet og deres ydelser. Vær systematisk, så det er nemt fremover, 

hvis der sker ændringer. 

Start med at lave en oversigt over udstyret i serverrummet, som f.eks. indeholder:

• Id-nummer for enheden

• Producent og model

• Serienummer

• Ydelse (f.eks. webserver)

• Alder

• Belastning

• Værdi af ydelsen for virksomheden

• Elforbrug

• Relevante driftsparametre (f.eks. lufttemperatur til serverne og belastningen på de enkelte faser på eltavlen)

Hvis I allerede har et managementsystem, så brug det. Eller opret det i et regneark, database, intranet eller lignende. 

Brug det som logbog, og skriv ændringer ind.

Sluk	og	skrot
Sluk alt ubrugt udstyr og hjælpeudstyr. Hvis I har sjældent brugte ydelser, så overvej, om I kan flytte ydelserne til en virtuel 

server. Hvis ydelserne er data, som I ikke bruger meget, kan de måske flyttes til backup-bånd.

Hvis I har servere, lagre og netværksudstyr, der kører på lav last, kan I muligvis omorganisere udstyret, så noget bliver 

udnyttet bedre, og noget slukkes og eventuelt skrottes. Det afhænger også af udgifter til drift og vedligehold og udviklings-

planen for serverrummet.
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Serverhoteller og cloud computing 
Det kan være en fordel at få andre til at gøre arbejdet

Før I investerer eller ombygger for store summer i serverrummet, er det en fordel at overveje, om hele eller dele af it-ydelserne 

med fordel kan udliciteres til et serverhotel eller en cloud-udbyder. Ved at gøre det, bliver mange ting lettere, og f.eks. vil  

problemerne beskrevet på side 19 ikke længere være relevante, hvis I vælger en cloud-løsning. 

Overordnet set findes der tre niveauer af outsourcede it-ydelser:

• Leje af fysisk plads hos et serverhotel, der så varetager drift og køling af udstyret

• Leje af servere, storage og infrastruktur. Her lejes fysiske servere og storage hos serverhotellet

• Leje af applikationer, databaser, exchange-servere mv., f.eks. via en cloud computing-leverandør

Serverhoteller
Serverhoteller er en mulighed for at få dine egne servere placeret hos en professionel udbyder, der varetager driften af servere, 

storage mv. Ved at gøre dette, overdrager du ansvaret for køling og drift til en leverandør, der har mulighed for at implementere 

en professionel opbygget infrastruktur med tilhørende høj effektivitet af køling, UPS-forsyning og generel sikkerhed. 

Før du vælger at placere dit it-udstyr hos et serverhotel, bør du sikre dig, at serverhotellet har fokus på energieffektive løsninger 

til infrastruktur, indretning og køling. Du betaler selv for den el, som it-udstyr og køling anvender. Du kan f.eks. anvende denne 

vejledning som rettesnor for, om der er anvendt gode løsninger for indretning og køling hos leverandøren. Et serverhotel vil ofte 

også kunne levere cloud-løsninger, og du kan overveje om dele af dine it-ydelser kan flyttes over på en cloud-platform.

Cloud computing
Cloud computing er en it-løsning, der er kendetegnet ved, at kunden får løst sine it-behov over internettet. At købe ydelser via 

en cloud-leverandør adskiller sig primært fra traditionel hosting ved, at de ydelser man køber, er tilpasset behovet for ressourcer. 

Det betyder, at kunden kun betaler for de ydelser, der bliver leveret på et givet tidspunkt. En cloud-løsning er meget fleksibel 

med mulighed for frit at skalere ydelserne, f.eks. ved behov for øget kapacitet ved juletid for en webbutik.

Ydelser fra en cloud-løsning deles typisk i tre forskellige kategorier:

Infrastructure-as-a-Service (IaaS):
I forbindelse med IaaS leverer udby-
deren en infrastruktur, hvor egne virtuelle 
maskiner afvikles ovenpå. Kunderne an-
vender egne programmer til at admin-
istrere operativsystem og applikationer. 
Med IaaS kan kunderne løbende afvikle 
eller tilkøbe ressourcer, og de betaler 
alene for de ydelser, de benytter. Med 
IaaS kan kunderne vælge at køre alt 
eksternt (Public Cloud) eller tilkøbe yder-
ligere ressourcer til deres egen Private 
Cloud. Dette kaldes Hybrid Cloud.

Platform-as-a-Service (PaaS):
Ved PaaS stiller udbyderen en af-
viklingsplatform med et sæt software 
og produktuktudviklingsværktøjer til 
rådighed for kunden, hvorpå egne app-
likationer afvikles. Google App Engine 
og VMforce er eksempler på PaaS.

Software-as-a-Service (SaaS):
Ved SaaS stiller udbyderen både 
hardware og software til rådighed for 
kunden. Udbyderen kan f.eks. levere 
en komplet e-handelsapplikation til 
kunderne, der så ikke behøver andet 
end at indføre egne varer på hylder-
ne. Udbyderen leverer den komplette 
løsning, og kunden kan tilgå sine 
applikationer fra en hvilken som helst 
maskine med internetadgang. Google 
Apps og SalesForce er eksempler på 
Software-as-a-Service.

Ved at vælge en cloud-løsning sikres, at de servere, der leverer it-ydelserne, altid er optimalt belastede, da den installerede ka-

pacitet er tilpasset til det antal kunder, som cloud-leverandøren har. Da cloud-leverandører ofte er virksomheder med større data-

centre, vil datacentrene typisk være energieffektivt kølet, da dette giver den bedste driftsøkonomi og image for leverandøren. 

Ved at vælge en cloud-leverandør sikrer du dig i mange tilfælde, at dine it-ydelser bliver leveret energieffektivt. Hvis du er i tvivl 

om, hvordan datacentret bliver drevet, så kontakt leverandøren, eller tjek hjemmesiden for at få oplysninger om det.

 

20 21



Konsolidering og virtualisering 
Fra 20 til én server sparer 85.000 kroner om året

Konsolidering og virtualisering af it-infrastrukturen er én af de mest effektive metoder til at gøre driften af serverrummet 

mere sikker og omkostningseffektiv. Konsolidering betyder, at flere fysiske servere skrottes og erstattes af en enkelt server 

og i nogle tilfælde, at flere serverrum samles i ét. Virtualisering betyder, at en fysisk server erstattes med en virtuel server. 

På én fysisk server kan lægges mange virtuelle servere, som kører uafhængigt af hinanden. Konsolidering og virtualisering 

går således hånd i hånd.

En gennemsnitlig belastning for en server ligger typisk på 5 til 8 % og i perioder med spidsbelastninger på op til 20 %. 

Alle lavt belastede fysiske servere kan virtualiseres og flyttes til én enkelt fysisk server. Det er ikke unormalt, at 20 fysiske 

servere, der kører med lav belastning, kan virtualiseres på én enkelt fysisk server. I kan kassere de unødvendige servere 

og spare meget strøm til serverne. I sparer også på driften af køleanlægget, fordi serverne afgiver langt mindre varme.

Ud over det lavere elforbrug er en anden fordel ved virtualisering, at det er nemmere at lave backup og restore og give 

ekstra ressourcer til krævende applikationer.

Eksempel på virtualisering af 20 servere til én

Figur 8: Eksempel på at samle 20 fysiske servere på én server og spare 85.000 kroner pr. år. De farvede søjler viser før- og 

efterværdier for en række nøgleparametre.

Figur 8 viser et eksempel på, hvad man kan spare ved at konsolidere 20 fysiske servere til én. Den årlige elregning bliver 

skåret ned med 49.000 kWh, som svarer til omkring 85.000 kroner om året og over 22 ton CO2.

 

Konsolidering kan også ske på serverrumsniveau, hvor flere serverrum lægges sammen til et enkelt. Her kan man også spare 

transport for it-afdelingen, hvis serverrummene ligger spredt over et område.

Koncentreret varmebelastning
I forbindelse med virtualisering og konsolidering af servere øges behovet for effektiv køling i takt med, at belastningen og en-

ergiforbruget for den enkelte server vokser. Den samme serverplads i et rack kræver mere køling end tidligere, som I skal tage 

højde for i forbindelse med indretning og køling af serverrummet. Se mere om indretning og køling senere i denne vejledning.

Kom i gang med virtualisering
Sådan kommer I i gang med virtualisering:

1. Start med at danne dig et overblik over den nuværende belastning af it-infrastrukturen. Tjek storage-forbrug og  
CPU- og netværksbelastning.

2. Brug online-værktøjer til at beregne totaløkonomi, der kan give et fingerpeg om den økonomiske gevinst ved at virtualisere. 
Mange udbydere af virtualisering stiller værktøjerne gratis til rådighed. 

3. Overvej jeres behov de næste par år, og om I har brug for at udvide serverydelserne.

4. Overvej, om I kan få fordele af at virtualisere klient-computerne med desktopvirtualisering, hvor brugerne arbejder på virtu-
elle klient-computere på serveren. I bør dog samtidigt skifte brugernes computere til tynde klienter for at spare strøm. 

5. Husk at tage alle områder med i analyserne, det vil sige server, storage, netværk og klienter, så enhederne kan arbejde 
effektivt sammen fra starten.

6. Køb kun nye fysiske servere, der understøtter power management på processor-niveau, så elforbruget falder ved lav belast-
ning. De bør også overholde Center for Energibesparelsers indkøbskrav.

7. Sørg for at fjerne unødvendigt hardware i takt med virtualiseringen.

8. Brug eventuelt producenter af virtualiseringssoftware til at analysere og udføre tests på eksisterende serverrum for at vurdere 
fordele og økonomi.
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Storage
Datalagre vokser eksplosivt, men hvad med elforbruget?

Mængden af data i danske virksomheder vokser årligt med mellem 50 og 200 %. Den største vækst sker inden for såkaldte 

ustrukturerede data, som er dokumenter og billeder. Med den eksplosive datavækst stiger behovet for udstyr til at lagre og 

sikkerhedskopiere data, og det kan få elforbruget til storage til at vokse lige så kraftigt.

Analyser af virksomheders data viser, at 70 til 80 % af dataene er inaktive data, som sjældent eller aldrig bliver brugt. 

Ofte har virksomhederne mange dubletter af data, som optager unødvendig plads. Med nye teknologier og nye tilgange 

til at lagre data på forskellige typer lagringsmedier er det muligt at sænke både omkostninger til nyt storage-udstyr og 

elforbruget til at drive storage og køle det.

Valg af storage
Vi anbefaler, at I bruger disse krav til storagesystemer ved indkøb, udskiftning og opgradering:

• Energikrav til storagesystemer: Vælg så vidt muligt energieffektive produkter. Brug Center for Energibesparelsers hjælp 
til at finde de mest energieffektive storagesystemer på www.goenergi.dk/server.

• Energieffektive disktyper: Flash-diske (SSD – Solid State Drive) bruger kun ca. 10 % strøm sammenlignet med traditionelle 
mekaniske diske. Flash-diske er noget dyrere i anskaffelse end mekaniske diske, og nogle typer slides hurtigere. Men udvik-
lingen går hurtigt, og flash-diske kan være et godt alternativ. Derudover er det mere energieffektivt at bruge 2,5 tomme  
i stedet for 3,5 tomme diske, diske med lavere hastigheder og protokoller som SAS og SATA.

• Energieffektive diskstørrelser og politik for flytning af data: Data, der har mindre behov for hurtig tilgang, kan lagres 
på større og langsommere diske med lavere elforbrug (SATA, SAS eller FATA) eller tape. Mere aktive data kan lagres på 
mindre diske, som er hurtigere og har et højere forbrug. F.eks. er forskellen mellem at lagre 1 Terabyte data på 1 TB-diske  
i stedet for på 73 GB-diske helt op til 94 % af elforbruget. Vælg dog ikke større diske, end I har behov for inden for det  
næste års tid. Storagesystemet eller storagesoftwaren bør understøtte ILM (Information Lifecycle Management) eller tilsva-
rende, der gør, at data kan klassificeres og flyttes mellem storage-typerne i forhold til, hvor hurtigt, I skal kunne hente data.

• Spin down for diske: Vælg storage med spin down-funktion, som sikrer, at inaktive diske sættes på standby, hvis de ikke 
bliver brugt over et tidsrum. Sæt tidsrummet i forhold til funktionalitet og applikationer på diskene. For en del kritiske applika-
tioner bør diskene ikke kunne gå i standby. 

• Deduplikering: Sørg for, at storagesystemerne har deduplikering, som sikrer, at I kun opbevarer én kopi af alle filerne på 
virksomhedens storage. Typisk vil der i en virksomhed blive gemt den samme fil mange gange ved, at mange medarbejde-
re har samme fil, som de lagrer forskellige steder. Deduplikering sørger for, at den kun fylder som én kopi. Desuden vil der 
ved backup kun blive gemt ændringer til filerne og ikke de komplette filer. Det kan skære datamængderne ned med 90 %.

• Komprimering: Sørg for, at storagesystemerne har komprimering, der kan reducere størrelsen af filerne, så de typisk kun 
fylder omkring halvdelen af den oprindelige størrelse.

Drift af storage
Hvis I allerede har storagesystemer og ikke har behov for at skifte dem ud, kan I i mange tilfælde stadig bruge en del af 

rådene ovenover specielt om deduplikering og komprimering. I nogle tilfælde kan I også vælge energieffektive disktyper  

og diskstørrelser og spin down.

Derudover skal de mulige power management-funktioner indstilles til maksimal strømbesparelser uden, at det går ud  

over funktionaliteten.

Brug så vidt muligt klassificering af data, f.eks. ILM (Information Lifecycle Management), så data kan placeres på de forskellige 

storagetyper i forhold til brugen af data. Nye data, som bruges ofte, skal placeres på hurtige diske, mens gamle data placeres 

på langsommere diske med lavt forbrug (SA-TA, SAS eller FATA) eller arkiveres på tape med et meget lavt elforbrug. 

Servere
Sådan finder I de energieffektive typer

Heldigvis er driften af servere nem. Køb de energieffektive, der passer til behovet. De er stort set vedligeholdelsesfrie.

Valg af servere
Sådan vælger I energieffektive servere:

• Vælg løsning i forhold til behovet: Start med at finde ud af jeres behov. I skal blandt andet overveje:

 » Virtualisering: Med virtualisering kan I spare fysiske servere ved at have mange virtuelle servere på den samme server. 
Læs mere om virtualisering på side 22

 » Flere funktioner på samme server: Selv om I ikke har virtualiserede servere, kan I alligevel godt have mange funktioner 
på den samme server. F.eks. mailserver, filserver, Active Directory, DNS, backupsystem mv. I skal selvfølgelig overveje, 
om serveren bliver for belastet. I nogle tilfælde kan det hjælpe at installere mere RAM

 » Form factor og servertype: Vælg blade- eller rack-servere. Rack-servere er den mest energieffektive løsning, hvis der 
kun er behov for få servere (op til omkring 10 -12), mens blade-servere er de mest effektive, hvis der skal bruges flere. 
Overvej grundigt, hvor kraftige serverne skal være, og vælg dem ikke kraftigere, end I har behov for

• Energikrav til server: Vælg servere, der overholder Center for Energibesparelsers indkøbskrav. Kravene svarer til Energy Stars 
krav. Hvis I vil gå mere i dybden, så vælg servere med lavest elforbrug i forhold til den ønskede ydelse. Brug eventuelt resul-
tater fra SPECs (www.spec.org) SERT, Server Efficiency Rating Tool (forventes klar i løbet af 2011) og SPECpower_ssj2008

• Vælg servere, der understøtter power management på processor-niveau: Det sikrer, at processorerne reducerer elforbrug i 
perioder med lav belastning ved at reducere spænding og/eller frekvens eller på anden måde reducere forbruget

• Overvej, om I kan bruge servere uden diske: I kan spare omkring 50 watt pr. server, uden at strømforbruget til storage-
netværk stiger tilsvarende. Dette skyldes, at der i storage-netværk kan anvendes store og energieffektive diske

Drift af servere
Sådan sikrer I jer, at serverne kører mest energieffektivt:

• Sluk ubrugte servere: Det sker af og til, at software, der kører på særlige servere, ikke længere bliver brugt uden, at  
serveren bliver slukket og eventuelt skrottet. Tjek derfor løbende, at der stadig er behov for alle serverne

• Power management indstillet: Sørg for, at power management af processorer, diske mv. er indstillet til maksimal strøm- 
besparelser under hensyntagen til funktionen

• Udblæsning og indsugning: Tjek af og til, at udblæsningen fra og indsugningen til serverne ikke blokeres med ledninger, 
støv eller andet
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Uninterruptible Power Supply (UPS)
Energieffektiv nødstrøm

UPS-anlægget sørger for at forsyne serverrummet med strøm ved strømnedbrud og derefter lukke serverne ned. Det kan 

også give serverrummet en strøm af højere kvalitet, da korte stigninger i spændingen (transienter) kan filtreres fra.

En UPS består typisk af batterier og elektronik. Elektronikken omformer vekselstrømmen fra elforsyningen til jævnstrøm med 

lavere spænding, som oplader batterierne. Strøm fra batterier bliver omformet til vekselstrøm på 230 volt eller 400 volt.  

Der er tab i omformningen og ved opbevaring af strømmen i batterierne.

Større UPS-anlæg, der hurtigt skal give en stor strømstyrke, kan have energien lagret i et svinghjul.

Valg og placering af UPS-anlæg
Sådan vælger I energieffektivt UPS-anlæg:

• Tjek, hvilke servere og storage-systemer, der skal sikres med UPS-strøm. Det er langt fra sikkert, at alle skal sikres.  
Mere hardware, der skal have UPS-strøm, kræver større UPS med større strømtab

• Find ud af, hvor lang tid UPS-anlægget skal kunne drive hardwaren. Længere tid kræver større UPS

• Køb kun energieffektive UPS, der overholder Center for Energibesparelsers indkøbskrav. Kravene er de samme som for EU 
Code of Conduct for UPS-systemer og ligger på omkring 90 % til 97 % i effektivitet afhængig af type og størrelse af UPS

• Overvej at købe UPS-systemer, som har mulighed for at bypasse UPS-anlægget, hvis spændingskvaliteten er god nok, og I 
ikke har kritiske it-systemer. Virkningsgraden er meget høj – omkring 99 %. For kritiske it-systemer bør I bruge UPS-systemer, 
som giver god spændingskvalitet og giver strøm med det samme ved nedbrud

• Placér UPS-anlægget i et separat rum, da tabet i UPS-anlægget er en varmebelastning for serverrummet

• Temperaturen i rummet må ikke være over 25 °C. Ellers falder batteriernes levetid med ca. 50 % pr. 10 °C over

 

Overvågning og elforsyning
Find fejlene, og undgå nedbrud 

Nedbrud i serverrummet er ét af de værste mareridt for en it-chef. Det sker heldigvis sjældent. Overvågning og sikker forsyning 

af strøm er med til at gøre risikoen mindre. 

Hold øje med fejlene
For at undgå, at fejl fører til nedbrud, bør I have et system til at overvåge og rapportere uregelmæssigheder i serverrummet og 

på netværket. I dag findes systemer, der installeres ved hjælp af trådløst udstyr, og som kan overvåge hele serverrummet og 

give den it-ansvarlige et komplet overblik over serverrummets elforbrug, temperatur, luftfugtighed, rystelser, røg, døråbning mv. 

Måling af elforbruget bør følge principperne beskrevet tidligere i denne vejledning. 

Når der er fejl, kan overvågningssystemet sende en e-mail eller sms til en it-medarbejder. Systemet kan også sættes til at 

stoppe, reducere eller styre uden om fejl, der kan lede til nedbrud.

Overvågning og power management i serverrummet er komplekst. Der findes mange leverandører, og det er derfor vigtigt at 

afsøge markedet for at finde det system, der passer bedst til behovet. 

Sikker strøm til serverne
Forsyning af strøm til serverne er selvfølgelig en vigtig forudsætning for serverne. Udviklingen går mod stigende installeret effekt 

i rackene. I skal sikre jer, at korrekt og sikker distribution af strøm følger med.

Overvej at bruge intelligente strømpaneler i rackene, hvis det er svært at overskue og sikre en ensartet belastning. Et eksempel 

på en løsning er et panel med tre faser (3 x 16 A), der ved hjælp af farvekoder sikrer, at belastningen fordeles jævnt.  

Til blade- og rack-servere findes en- og trefasede udgaver med 32 A. 

Mange strømpaneler kan leveres med overvågning over nettet, så man kan få besked om mulige fejl så tidligt som muligt.
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Kom godt i gang 
– projektering og ombygning trin for trin

Nyt serverrum – hvad gør vi?
Projektering af nye serverrum og ombygning af eksisterende serverrum har som regel de samme udfordringer. 

Men projektering af nye serverrum er alligevel mere ukompliceret, da der ikke skal tages hensyn til eksisterende forhold. 

Ombygning og opgradering af eksisterende serverrum er langt mere almindelig end etableringen af nye serverrum. 

Derfor tager procesbeskrivelsen i dette afsnit udgangspunkt i en ombygning eller opgradering. Principperne kan direkte 

bruges ved nyprojektering.

Behovet for en ombygning sker ofte på grund af, at:

• Serverrummet skal betjene flere brugere, hvilket giver øget belastning

• Brugerne har behov for flere serverydelser på grund af nye og mere krævende programmer

• Der er et ønske om at sammenlægge flere serverrum til ét og effektivisere serverdriften

Den typiske løsning på, at der kommer flere brugere til, eller at brugerne har brug for flere serverydelser, er at installere ekstra 

serverkapacitet. Men mange glemmer, at den ekstra belastning også øger kravet til elkapacitet og køling i serverrummet. 

Resultatet kan i værste fald være, at strømforsyningen overbelastes, eller at køleanlægget ikke længere kan køle serverrummet 

med sammenbrud til følge. Derfor er det vigtigt at planlægge en ombygning. Brug f.eks. Center for Energibesparelsers forslag 

til et projektforløb for ombygning af et eksisterende serverrum, som er vist i figur 9. 

Udgangspunktet er, at der er en opdragsgiver, der stiller krav til ydelse eller funktionalitet, som it-afdelingen skal opfylde. 

Måske betaler opdragsgiveren de direkte omkostninger til ekstra serverudstyr, men ønsker ikke at betale til nødvendig ekstra 

elkapacitet og køling. I de tilfælde er det nødvendigt, at it-afdelingen og opdragsgiveren bliver enige om, hvordan den 

ønskede ydelse eller funktionalitet bliver opfyldt bedst muligt med laveste omkostninger over hele levetiden. F.eks. ved at bruge 

procesbeskrivelsen i figur 9.

Projektforløbet i figur 9 tager udgangspunkt i, at it-behovet ændrer sig. Følg pilen rundt i figuren. Alle de steder, du må sige 

”nej”, bør du følge rådene i boksene. Til sidst har du en færdig plan for ombygningen og kan gå i gang.

Der er mange spørgsmål at forholde sig til, og det er ikke alle emner, som er nødvendige at behandle med samme intensitet. 

Men du skal tage stilling til alle emnerne, også selvom der ikke skal ændres noget inden for emnet. 

Emnerne markeret med rødt er ekstra vigtige at tage stilling til, da de kan give driftsstop, hvis I ikke gør noget ved dem,  

når elforbruget og varmelasten i serverrummet stiger.

 

Figur 9: Procesdiagram for ombygning og projektering af serverrum
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start af opgraderingsprojekt

slut på opgraderingsprojekt

Nyt it-behov opstår.

Udarbejd en implementeringsplan, der 
indeholder alle identificerede ændringer.

Præsenter, og skaf accept af budget og 
implementeringsplan hos opdragsholder.

Indkøb om nødvendigt nyt udstyr og 
implementér de beskrevne ændringer.

Alm. fokusområde/opgave

Kritisk fokusområde/opgave

Opdater budgettet for opgraderingen.

ManageMent Er der overblik over udstyret 
i serverrummet? Findes der 
en managementplan?  

Skab overblik over hvilket udstyr, der 
findes i serverummet. Udarbejd en 
managementplan.

Udarbejd lister over udstyr.
Skrot udstyr, der ikke benyttes.
Sluk for unødvendigt udstyr.

Cloud 
CoMputing og 
serverhoteller

Er muligheden for at bruge 
cloud computing eller ser-
verhoteller undersøgt?  

Undersøg, om dele af it-ydelserne 
kan afvikles via en cloud-leverandør 
eller serverhotel.

Udarbejd en cost-benefit-analyse, og vælg 
den bedste løsning.

redundans Findes der en strategi for 
robusthed og redundans 
i serverrummet?

Skab overblik over behovet for 
robusthed og redundans. Udarbejd 
en strategiplan.

Behovsanalyse. Fjern overkapacitet.
Tilpas bestykning efter behov.
Fremtidssikring.

servere Er driften optimeret? 
Er der tilstrækkelig  
kapacitet?

Foretag analyse af den eksisterende  
serverbestykning. Udarbejd 
udskiftning-  og opgraderingsplan.

Konsolidering. Virtualisering. Energieffek-
tive servere. Center for Energibesparelsers 
indkøbs krav. Vælg skalerbare løsninger.

storage Er der tilstrækkelig storage? 
Er storagekapaciteten 
optimeret?

Foretag analyse af den eksisterende 
storage. Udarbejd udskiftning- og 
opgraderingsplan.

Deduplikering. Komprimering. Prioriter de 
lagrede data. Store diske frem for små. Flash-
diske hvis muligt. Vælg skalérbare løsninger.

netværk Findes der en strategi  
for optimal udnyttelse  
af netværksudstyret?

Foretag analyse af det eksisterende  
netværksudstyr. Udarbejd udskift-
ning-  og opgraderingsplan.

Energieffektive switches. 
Vælg skalerbare løsninger.

ups
Findes der en strategi  
for UPS-anlægget?

Foretag analyse af den eksisterende 
UPS-kapacitet. Udarbejd en strategi 
for UPS-anlægget.

Check batterikapaciteten. Benyt Center for Ener-
gibesparelsers indkøbskrav. Andvend energi-
effektive batterier. Vælg skalerbare løsninger.

indretning
Findes der en strategi  
for indretningen?

Skab overblik over den eksisterende 
indretning. Udarbejd en strategi for 
indretningen.

Opdel i kolde og varme zoner. Monter 
blindplader i tomme racks. Undgå op blanding  
af kold og varm luft. Undgå hotspots. Vælg 
skalerbare løsninger.

køling
Findes der en kølestrategi? 
Er der tilstrækkelig  
kapacitet?

Skab overblik over den eksisterende 
køling. Udarbejd en optimerings- og 
opgraderingsplan.

Benyt energieffektive komponenter.  
Anvend frikøling. Vælg et setpunkt på 24 °C. 
Korrekt vedligehold af køling.  
Vælg skalerbare løsninger.

elforsyning Findes der en strategi for  
elforsyningen? Er der 
tilstrækkelig kapacitet?

Skab overblik over den eksisterende  
forsyning. Udarbejd en 
opgraderings plan.

Overvej at installere intelligente strømpaneler. 
Fordel lasten jævnt mellem faserne.  
Vælg skalerbare løsninger.

energistyring
Er der etableret  
energistyring?

Skab overblik over den eksisterende  
energistyring. Opdater, eller etabler 
energistyring.

Etabler en energistyringsorganisation. Etabler 
separat fjernaflæst måler til køling og servere 
m.m. Udregn nøgletal. Tilkobl elmålerne til Se 
Elforbrug. Anvend energistyringens årshjul.

Udarbejd en grundig beskrivelse af de nye behov. 
Forventningsafstem med opdragsholderen.
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Falsk luftindtag

Indret serverrummet med kolde og varme gader eller zoner

eller

anvend køleløsninger, der er integreret i racket.

Setpunktet for koldlufttemperaturen til serverne bør ligge på 24 °C.

For hver grad koldlufttemperaturen hæves, nedsættes forbruget  
til mekanisk køling med ca. 3 %.

Maksimer antallet af timer med indirekte frikøling ved at have  
en høj fremløbstempertur. 

Korrekt og energieffektiv indretning
Op med driftssikkerheden, og ned med energiforbruget

Der findes mange serverrum, hvor indretningen og driften ikke er god, og hvor energiforbruget er for højt. Her beskriver vi, 

hvordan I kan vælge blandt de energieffektive indretningsprincipper. Fælles for alle principperne er:

• De er enkle at implementere i både små og større serverrum 

• De er alle skalerbare

• De giver alle mulighed for at indrette serverrummet, så det fremstår professionelt, opryddeligt og effektivt

• De adskiller den varme afkastluft fra den kolde indblæsningsluft, hvilket er meget vigtigt Vores beregninger og praktisk  
erfaring viser, at man kan få en meget stor besparelse ved at opdele den kolde og varme luft i adskilte zoner 
 
 
 
 
 
 

• Alle principper kan anvende indirekte frikøling, og nogle kan også anvende direkte frikøling

• Principperne, der bruger indirekte frikøling, kan alle operere med høje fremløbstemperaturer på kølevandet  
Det er vigtigt, da antallet af timer med frikøling om året øges, når fremløbstemperaturen hæves 
 
 
 
 
 
 
 

• Med en indretning, hvor kold og varm luft er afskilt, er det muligt at køre med en høj koldlufttemperatur til it-udstyret, som i 
praksis ikke bør være højere end 24 °C 

Alle beskrevne løsninger kan leve op til ovenstående retningslinjer. 

 

Råd om serverracks
Alle de skitserede principper er bygget op om serverracks, hvor Center for Energibesparelsers råd er: 

• Sørg for, at den kolde luft har fri passage til serverne

• Hvis racket ikke er fyldt helt med servere, kan man risikere, at falsk luft suges direkte fra den kolde til den varme zone,  
som vist i figur 10. Undgå det af følgende årsager:

 » Opblanding af den kolde og varme luft betyder, at strømmen af kold luft skal være større for at få den samme køling, 
og ventilatorerne bruger mere el

 » Returluften til køleanlægget stiger i temperatur, og det reducerer køleanlæggets effektivitet

• Løs problemet ved at anvende blændplader de steder, hvor racket ikke er fyldt op

• Sørg for, at der er tilstrækkeligt serviceareal foran og bag rackene til, at serverne kan udskiftes

• Sørg for, at luften ikke passerer fra server til server og dermed bliver varmere og varmere. Dette er enten skadeligt for  
serverne eller betyder, at lufttemperaturen skal være meget lav

• Sørg for at lukke alle kabelgennemføringer især fra teknikgulv men også inde i racket fra forside til bagside

• Sørg for, at luften ikke passerer forbi serverne og mellem stativ og sidepaneler

Figur 10: Falsk luftindtag gennem racks

I figuren til venstre går al den kolde luft til køling gennem serverne og køler dem. Til højre går noget af luften igennem ube-

nyttede pladser i racket uden at blive brugt. Hullerne bør stoppes med blændplader. Hvis f.eks. 20 % af luften ikke bruges til 

serverkøling, betyder det et samlet merforbrug af el til blæsere og køling på typisk 11 %.

 

Kolde og varme gader
Placering af racks og UPS-anlæg betyder meget for kølingen af servere og andet udstyr. Figur 11 viser opdeling af server-

rummet i kolde og varme gader kombineret med et hævet gulv, sådan som det skal gøres. Figur 12 viser de mest almindelige          

fejlkilder ved forkert indretning.

 

Figur 11: Kolde og varme gader – rigtig løsning
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Korrekt og energieffektiv indretning

De blå pile i figur 11 er kold luft, og de røde er luft, som er opvarmet af serverne. Her er der ikke blanding af varm og kold 

luft og heller ikke strømme af ikke-udnyttet kold luft. Alle servere har mulighed for at få nok kold luft. Kassen til højre viser forskel-

lige måder at bortlede eller køle den varme luft på. 

I figur 12 ses den forkerte løsning for indretning af serverrummet. Fejlene er: Over rackene er der recirkulation af varm luft, som 

blander sig med den kolde luft. Mellem rackene forsvinder en del af den kolde luft direkte op i den varme returluft uden at blive 

brugt. At den kolde og varme luft blandes, betyder at køleanlæggets kapacitet og effektivitet reduceres væsentligt. Yderligere 

risikeres også, at de øverste servere i hvert rack ikke køles tilstrækkeligt.

Figur 12: Kolde og varme gader – forkert løsning 

Serverrackene bør stå på et hævet gulv, hvor den kolde luft blæses op igennem riste i gulvet. Serverrackene arrangeres på 

rækker, så der er gader mellem rækkerne. Gaderne er skiftevis kolde eller varme. Den kolde gade får kold luft fra kølean-

lægget, og den varme får opvarmet luft fra serverne. Gaderne lukkes i hver ende med en dør eller anden afskærmning.  

Fra den varme gade stiger luften op under loftet og suges til afkøling i fælles kølesystem.

Vi anbefaler at bruge riste, hvor tryktabet kan reguleres, så luftmængderne kan tilpasses til rackene. Brug helst riste, der kan 

retningsreguleres, så luften styres direkte hen mod serverne frem for kun at blæse op foran serveren. Så hjælper man servernes 

egne blæsere med at suge luften ind, forbi de varme komponenter og videre ud til den varme gade.

Kassen til højre i figur 11 og 12 viser forskellige måder at bortlede eller køle den varme luft på. Det beskriver vi i afsnittet  

om køling. 

Der er forskellige måder for, hvordan den kolde og den varme luft ledes i kanaler til og fra de enkelte racks, men princippet er 

ens for alle, nemlig at den varme og kolde luft er adskilt. Om I vælger at bygge et hævet gulv eller ej, vil i høj grad være et 

spørgsmål om økonomi og præferencer.

In row-cooling
Serverrummet kan også indrettes med køleenheder direkte placeret mellem rackene, som vist i figur 13. 

Det kaldes in row-cooling.

 

Figur 13: Varmevekslere er placeret mellem rackene (in row-cooling) 

De tykke blå pile i figur 13 er kold luft, og de røde er luft opvarmet af serverne. De flade pile til og fra køleanlægget 

er kølemiddel eller kølevand.

Princippet med opdeling i varme og kolde gader er stadig fastholdt, men frem for indblæsning gennem hævet gulv 

og udsugning langs loftet ledes luften fra den varme gade gennem køleanlægget og ud til serverrummet med den 

ønskede kolde temperatur. 

Systemet kan etableres med frikøling, hvor det kolde vand produceres af en tørkøler uden for serverrummet.
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Korrekt og energieffektiv indretning

Direkte køling i racks
Direkte køling i racks betyder, at der er en køleflade i selve racket. Det giver flere fordele: 

• Let at implementere i eksisterende serverrum

• Kræver ikke et hævet gulv, men kan placeres direkte på gulvet

• Kan etableres med frikøling, hvor det kolde vand produceres af en tørkøler uden for serverrummet

Vi beskriver her to af principperne.

Køling bag på racket
Hvis du fører direkte væskekøling til hvert serverrack, kan du bruge racks med en integreret køleflade på bagsiden af racket, 

hvilket kaldes rear door-cooling.

 

Figur 14: Køling bag på racket (rear door-cooling)

I figur 14 ses rummet oppefra. Der er kun kold luft i serverrummet (de tykke blå pile), da den opvarmede luft afkøles, inden den 

forlader racket. De tynde pile er kølemiddel eller kølevand.

 

Rackintegreret køling
I samme kategori som køling direkte bag på racket findes et princip, hvor luften recirkuleres internt i racket og blæses 

igennem en varmeveksler, der køler luften fra bagsiden af serverne, før den igen føres frem til fronten. Det kaldes  

rackintegreret køling.

 

Figur 15: Racks med integreret køling 

Der er kun kold og varm luft inde i rackene (de buede blå og røde pile i figur 15). Pilene til og fra racket er kølemiddel 

eller kølevand.

Som vist på figuren kan en enkelt køleenhed køle ét eller to racks. Den totale kølekapacitet for en enkelt køleenhed er typisk på 

cirka 34 kW. Opdelingen mellem den kolde og varme zone er fastholdt, men luften føres direkte fra bagsiden til forsiden uden 

at være i kontakt med resten af serverrummet.
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Korrekt og energieffektiv indretning

Direkte indblæsning i serverrummet
Dette princip er det mest enkle af de præsenterede. Her indblæses luften direkte i serverrummet uden et hævet gulv, kanal- 

føring eller sænket loft. 

Rummet er udelukkende opdelt i en kold og varm zone. På den viste løsning produceres den kolde luft via en kombination af 

direkte indblæsning af frisk luft udefra og mekanisk køling. Principperne for den mekaniske køling er beskrevet på side 48.

 

Figur 16: Direkte indblæsning i serverrummet

De blå pile i figur 16 er kold luft, og de røde er luft opvarmet af serverne. Der er vist tre blæsere: En blæser sørger for recirkul-

ering af luften inde i rummet. Denne blæser sidder i boksen betegnet ”Mekanisk køling”. En anden blæser forsyner rummet med 

frikøling, når det er koldt nok ude. En tredje blæser sørger for balance i luftstrømmene ved at suge varm luft ud fra serverrum-

met, når blæseren til frikøling bruges.

 

Hævet gulv
Et hævet gulv består af løstliggende gulvplader, der hviler på støtteben. Ventilationen kan føres under gulvet og frem til ristene 

foran serverne. Det bliver også kaldt edbgulv, installationsgulv eller computergulv.

Følg disse hovedregler:

• Vælg højden på gulvet sammen med udstyrsleverandører på baggrund af det specifikke serverrum

• Sørg for korrekt elektrisk jording af ramme og plader

• Et fyldt rack kan veje over et ton og fylder mindre end 1 m2. Derfor bør et hævet gulv og det underliggende fundament
være forberedt for belastningen. Mange steder kan serverrummet derfor ikke placeres over stueetagen i en bygning,  
fordi et typisk betongulv kun har en bæreevne på 500 kg pr. m2. Problemet kan løses ved at anvende armeret beton 
eller lastfordeling

• Undgå om muligt kabler under gulvet. Alle hindringer under gulvet (kabler, rør og andre installationer) bremser luften,  
hvilket øger energiforbruget til ventilatorerne

• Brug justerbare riste i gulvet. Ved at anvende justerbare riste kan man regulere den luftmængde, der kommer op af hver  
rist og dermed få den rette mængde køling til hvert rack. Det er vanskeligt at regulere luftmængden uden justerbare riste

• Brug professionelle firmaer til indreguleringen, da det kan være svært at indregulere luften korrekt

Kabling
Kablerne bør føres i kabelbakker under loftet. Brug kabelbakker med fast bund. Ligger kablerne i trådnet trykkes de nederste 

henover nettene, hvilket kan give skader på kablerne. 

Et klemt eller skarpt bukket kabel kan skabe reflektioner i datasignalet, hvilket kan give datatab. Anvend ikke strips til at samle 

kablerne, da de også klemmer dem. Brug i stedet velcro-bånd. 

Center for Energibesparelser anbefaler at bruge præterminerede - også kaldet færdig-konfektionerede - kabler, der understøtter 

10 GB/s-datatransmission. Producenten laver kablerne i de rette længder, tester og certificere dem til 10 GB/s. Da kablerne 

har den rette længde, er de også nemme at installere. Vælg god kvalitet f.eks. med 25 års system- og applikationsgaranti.

Vi anbefaler at bruge systemer, som nemt kan udvides i takt med, at datatransmissionshastighederne stiger. Det er i dag 

muligt at etablere en fiberbackbone-infrastruktur, som understøtter 10 GB/s transmissionshastighed, og som nemt kan 

skaleres til 40 GB/s og 100GB/s med den nye MPO-standard, uden der skal foretages væsentlige og dermed dyre 

ændringer i kabelinfrastrukturen.

Brug kun skærmede kabler til kobber-installationer, som skal være forberedt for 10 GB/s transmissionshastigheder. 

Hvis man ikke anvender skærmet kabel til 10 GB/s transmissionshastigheder, er det svært at designe føringsveje til 

datakabler og stærkstrømskabler.
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Korrekt og energieffektiv indretning

Placering af UPS-anlæg, switches og eltavler
Et UPS-anlæg, switches, andet netværksudstyr og eltavler er en nødvendig del af et serverrum, som udvikler varme.

Center for Energibesparelser anbefaler følgende temperaturkrav:

• Batterier til UPS: Ikke over 25 °C

• Switches: Ikke over 45 °C

Der er ingen krav til den relative luftfugtighed.

Når strømmen til serverne passerer UPS-anlægget, er der en række tab. Tabet for ældre UPS-anlæg er omkring 10 % af den 

effekt, der passerer gennem UPS’en, mens tabet for nyere UPS-anlæg er omkring 5 %. Tabet bliver til varme. Switches afgiver 

også ret store mængder varme. 

Overvej, om I kan placere UPS-anlæg og switches uden for serverrummet. Er temperaturen i serverrummet 24 °C, er der dog 

intet i vejen for at placere UPS-anlægget i serverummet. Alternativt kan UPS-anlægget placeres i et kølet rum ved siden af 

serverrummet, se figur 17.

 

Figur 17: Placering af UPS-anlæg 

og andet udstyr i et separat rum

Switches, UPS-anlæg og eltavler er placeret i et separat tilstødende lokale til serverrummet, og det er klimareguleret til 25 °C. 

Kølingen kan f.eks. være direkte ventilation til udeluften kombineret med mekanisk køling til de dage, hvor temperaturen er over 

25 °C, hvilket kun er tilfældet ca. 54 timer om året. Det er også muligt at hente kold luft fra serverrummet via et spjæld (vist 

i figur 17), så noget af den kolde luft ledes til lokalet med UPS-anlægget de få timer om året, hvor udeluften er for varm til at 

køle lokalet.

I store UPS-anlæg er batterierne nogle gange placeret i separate racks, som kan placeres i serverrummet. Batterierne udvikler 

under normale omstændigheder ikke ret meget varme, men har godt af at stå i et klimareguleret rum.

Placering og kølingen af UPS-anlægget og switches bør vælges i samarbejde med leverandøren af UPS-anlægget. 

 

Drift og vedligeholdelse

Tænk også på energiforbruget ved serverrummets vedligeholdelse og drift, også selvom det er indrettet energioptimalt. Drift og 

vedligeholdelse af køleanlæg og ventilation gennemgås i næste kapitel.

For selve rummets indretning og anvendelse anbefaler vi at overholde disse råd: 

• Foretag vedligeholdelse systematisk og med dokumentation af alle hændelser og tiltag

• Benyt i videst muligt omfang de værktøjer til overvågning af serverrummet, der findes. Overvågning af elforbrug,  
temperaturer, luftfugtighed med videre giver muligheder for at stoppe uhensigtsmæssigheder i tide

• Sørg for, at alle blændplader og pakning om kabler mv. hele tiden er på plads, så kold luft ikke blandes med varm

• Sørg for, at omlægning af kabler ikke bremser for luftstrømmen

• Sørg for, at nye eller flyttede racks står præcist i forhold til indblæsningsriste i gulvet

• Undgå, at uvedkommende udstyr som printere, kaffemaskiner, varmeblæsere, kopimaskiner, måleinstrumenter, mv.  
står i serverrummet

• Sørg for, at pakninger om døre og låger altid er i orden, og at døre og låger er åbne eller lukkede efter hensigten

• Sluk lyset, når I ikke arbejder i rummet

• Hold rent, fordi urenheder samler sig i luftfiltre. Tilstoppede filtre kræver ekstra strøm til ventilatoren, hvis den skal  
yde det samme
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Det lyseblå område viser intervallet for 
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for at luften kan bruges til direkte frikøling, 

når den blandes med recirkuleret luft fra 

serverrummet. Som vist på figuren, er det 

teoretisk muligt at anvende udeluft til køling 

af serverrummet i over 7.200 timer pr. år 

svarende til 300 af årets 365 dage for et 

normalt år i Danmark.

Eksempel på opblanding: Udeluften er 

15 °C og har en relativ luftfugtighed på 

95 % og dermed 15 % for høj i forhold 

til den maksimalt anbefalede grænse på 

80 %. Opvarmes denne luft ved hjælp af 

recirkuleret luft fra serverrummet f.eks. til 

24 °C, vil den relative luftfugtighed for 

den samme mængde luft falde til 54 %, 

hvilket er ideelt.
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til optimale betingelserMTBF højest

MTBF lavest Stor risiko for
sammenbrud
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Temperturkrav: Tilgangstemperaturen til serverne må ikke komme 
under 19 ºC eller ligge over 24 ºC under normal drift.

Temperaturen må ikke variere med mere end 1,5 ºC pr. time.

Relativ luftfugtighed: Serverne har et funktionsområde på 20-80 %. 
Optimal drift mellem 45 og 55 %.

Temperatur og luftfugtighed
  

Temperaturen af køleluften til serveren bør ikke være over 24 °C og må ikke komme over 35 °C. Ved at gå over 24 °C falder 

MTBF (Mean Time Between Failures). Kommer temperaturen over 35 °C, er der risiko for, at udstyret ikke får nok køling og 

bryder sammen. Som tommelfingerregel gælder det, at MTBF falder med 3 til 7 %, for hver grad temperaturen er over 24 °C. 

Center for Energibesparelser anbefaler også, at temperaturen ikke varierer med mere end 1,5 °C pr. time.

MTBF falder også, hvis temperaturen kommer under 19 °C.  

Derfor anbefaler vi, at tilgangstemperaturen af køleluften ligger mellem 19 °C og 24 °C, hvor 24 °C vil give langt den 

bedste driftsøkonomi.

Den relative luftfugtighed er ligesom temperaturen en vigtig parameter for at have en høj MTBF. Luftens elektriske ledningsevne 

stiger i takt med indholdet af vand i luften. En høj relativ luftfugtighed vil derfor være med til at sænke ioniseringen i luften og 

gøre risikoen for statisk elektricitet mindre. 

Statisk elektricitet kan skade det elektriske udstyr. Risikoen kan dog minimeres ved jording af udstyr og personale. Bliver den 

relative luftfugtighed omvendt for høj, vil der være risiko for kondens på kolde overflader, som kan give korrosion på metaldele 

og fejl i elektronikken. Risikoen er dog lav, da serverrummet er et varmt sted, hvor indsugningsluften næsten altid opvarmes.

For at serverne kan fungere, skal den relative luftfugtighed ligge i intervallet 20-80 %, men serverne vil have den bedste 

ydeevne og længste levetid med en relativ luftfugtighed på 45-55 %.

 

Potentiale for frikøling med udeluft
Potentialet for at køle med udeluft afhænger af kravene til temperatur og fugtighed. I figur 18 kan du se potentialet for at 

bruge udeluft til frikøling, når du følger Center for Energibesparelsers anbefalinger til temperatur og luftfugtighed. Luftfugtig-

heden er vist på y-aksen, og temperaturen er vist på x-aksen. Krav til filtrering og blanding af udeluften gennemgår vi senere 

i vejledningen.

 

Figur 18: Det lyseblå område viser potentialet for frikøling

En anden mulighed for at se potentialet for frikøling er ud fra udeluftens temperaturfordeling over året. Figur 19 og figur 20 

viser vigtigheden i at vælge en køletemperatur, der er så høj som muligt. Ved at tælle timer i det danske reference-år (også 

kaldet DRY = Danish Reference Year) kan man se, hvor mange timer, der er til rådighed til frikøling ved forskellige køle-

temperaturer. Dette er illustreret i figur 19 og figur 20. Modsat figur 18 fortæller graferne på næste side dog ikke om den 

relative luftfugtighed.
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Temperatur og luftfugtighed

 

Figur 19: Frikøletimer pr. måned i Danmark 

Figur 19 viser hvor mange timer, der kan bruges til frikøling i hver måned ved en given køletemperatur. 

Jo højere køletemperatur, jo flere timer kan man bruge frikøling, især om sommeren.

 

Figur 20: Frikøletimer pr. år i Danmark

Figur 20 viser hvor mange timer, der kan bruges til frikøling på et helt år ved en given køletemperatur. Jo højere køletemperatur, 

jo flere timer kan man bruge frikøling.

Husk, at det er vigtigt ved indirekte frikøling, at den veksler, man bruger, er stor nok til at overføre køleeffekten ved de lave 

temperaturforskelle. Jo større en friluftsveksler der anvendes, desto større varmeeffekt kan der fjernes fra serverrummet. 

Det gælder også, når udetemperaturen er tæt på grænsen for, hvornår indirekte frikøling er mulig.

Luftkvalitet
Hvis du bruger udeluft til køling, er det i de fleste tilfælde nødvendigt at filtrere luften, så støv og snavs i luften ikke blæses ind i 

serverrummet og ødelægger udstyret. 

Vi anbefaler, at udeluften filtreres igennem et finfilter klasse F7, men finere filtre kan være nødvendige afhængig af udeluftens 

partikelindhold. Et klasse F7-filter udskiller hovedparten af større partikler, støv og sporer.

Luft, der cirkulerer internt i serverrummet, behøver ikke at blive filtreret, medmindre lokale forhold gør det nødvendigt.

Jo finere filteret er, jo større tryktab er der over det, og jo større elforbrug går til at transportere luften igennem. 

Brug derfor ikke filtre, der er finere end nødvendigt.

ASHRAE-anbefalinger
Den amerikanske forening for ingeniører, der arbejder med varme, køling og air-conditioning (ASHRAE1), har udarbejdet 

retningslinjer for indeklima og luftkvalitet i serverrum. 

For luftkvalitet sidestiller ASHRAE serverrum med renrum til laboratorier mv. og overfører retningslinjer fra standarder for renrum 

til serverrum. 

For renrum gælder DS/EN 146442, og ASHRAE anbefaler, at serverrum opfylder klasse 8-luftkvalitetskravene. Kravet er 

en smule mere skrapt sammenlignet med Center for Energibesparelsers anbefaling om klasse F7-filter, som giver en renhed 

svarende til kravene for kontorområder.

ASHRAEs temperatur- og fugtighedsanbefalinger er vist i figur 21, og Center for Energibesparelsers anbefalinger 

er vist til sammenligning. 

Vores krav er udarbejdet i samarbejde med en række professionelle samarbejdspartnere,

og de afviger kun lidt fra ASHRAEs krav. ASHRAE tillader dog temperaturer på op til 

27 °C i serverrummet, hvilket betyder, at der kan anvendes frikøling stort set hele året. 

Om der kan køres med så høj temperatur afhænger af serverrummets bestykning. 

Vi anbefaler at få en godkendelse for det hos leverandøren af udstyret. 

Figur 21: Sammenligning af ASHRAEs 

og Center for Energibesparelsers anbefalinger 

til temperatur og fugtighed i serverrum

1  American Society of Heating, Refrigeration 
 and Air-Conditioning Engineers, Inc. (ASHRAE)
2  Renrum og tilknyttede kontrollerede områder. 
 Del 1: Klassifikation af luftrenhed

0

100

200

300

400

500

600

700

800
Timer under 28 °C

Timer under 24 °C

Timer under 20 °C

Timer under 16 °C

Timer under 12 °C

Timer under 8 °C

DecNovOktSepAugJulJunMajAprMarFebJan

Timer
Frikøletimer pr. måned i Danmark

< 
28

 °
C

< 
24

 °
C

< 
20

 °
C

< 
16

 °
C

< 
12

 °
C

< 
8 

°C

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Timer

Frikøletimer pr. år

ASHRAE CFEASHRAE CFE

TEMPERATUR RELATIV FUGTIGHED

Maks.

27 °C

Min.

18 °C

Min.

19 °C

Maks.

24 °C

Maks.

80 %

Maks.

60 %

Min.

20 %

Min.

44 %

4342



Varmegenvinding i serverrum
Den varme luft fra serverne kan have en temperatur på ca. 35 °C, og den kan derfor bruges til at give varme til resten af 

bygningen via varmegenvinding. Der kan være afgifter på varmegenvinding af serverluften, men kun hvis I ikke betaler 

energiafgifter af den el, I bruger i serverrummet. Afgiften varierer i forhold til teknologien, I bruger til varmegenvindingen. 

Til varmegenvinding anvender man typisk ét af følgende principper:

• Krydsveksler, hvor indsugningsluften til bygningen opvarmes i en boks, hvor den varme luft fra serverrummet passerer forbi 
kun adskilt af tynde varmeledende plader. Se princippet i figur 22

• Væskekoblet, hvor indsugningsluften til bygningen opvarmes med en væskefyldt varmeflade, som via rør og pumpe er 
forbundet til en tilsvarende flade i den varme luft fra serverrummet

• Varmepumpe, som er en videreudvikling af den væskekoblede genvinding, hvor en kompressordrevet varmepumpe er 
indskudt i væskekredsen. Kompressorkredsen sørger for at hæve temperaturen på opvarmningssiden til et niveau, som er 
nemmere at udnytte f.eks. til varmt brugsvand. Til gengæld har varmepumpen et større elforbrug

Varmegenvinding i perioden fra 1. oktober til 31. marts.
15 driftstimer pr. dag - i alt 2.730 timer.

Total mængde energi varmegenudvundet: 68.250 kWh

Elpris (ekskl. moms): 1,40 kr./kWh

Varmepris, fjernvarme (ekskl. moms): 0,52 kr./kWh

Afgift for varmegenvinding 2011 (ekskl. moms): 53,8 kr./GJ

Rente til beregning af nutidsværdi: 6 %

Årlige udgifter til energiafgifter og energiforbrug

Afgift (2 x 19 GJ x 53,8 kr./GJ): 2.068 kr./år

Drift af ventilator i ventilationssystemet: 7.479 kr./år

Drift af ventilator i serverrummet: 11.217 kr./år

Investering og vedligehold

Ventilationsaggregat: 60.000 kr.

Installation, rørføring mv.: 60.000 kr.

Vedligehold af varmegenvindingsanlæg: 2.000 kr./år

Opsummering

Besparelser på køling (EER = 3): 29.120 kr./år

Besparelser på varme: 35.307 kr./år

1. års investering: 120.000

1. års udgifter til drift, afgifter og vedligehold: 21.161

1. års totale energibesparelse: 64.427

Totaløkonomisk tilbagebetalingstid: 3 år

 

Figur 22: Totaløkonomisk vurdering af økonomien ved etablering af varmegenvinding i serverrum

Figur 22 viser en totaløkonomisk beregning, hvor den varme udsugningsluft bruges til at forvarme indsugningsluften til bygning-

ens varmegenvindingssystem. Alle resultater angives i nutidskroner med 6 % som tilbagediskonteringsrente. Beregningen tager 

hensyn til prisudviklingen for el og fjernvarme ved at bruge Energistyrelsens prisfremskrivninger.

Figur 23 viser resultaterne for beregninger med andre forudsætninger.

 
Beregningsmodel for momsregistrerede virksomheder Beregningsmodel for ikke-moms-

registrerede virksomheder

Med varme-
genvindingsafgift

(figur 22)

Uden varme-
genvindingsafgift

Med varme-
genvindingsafgift 
og 50 % øget 

investering

Uden varme-
genvindingsafgift

Med varme-
genvindingsafgift 
og 50 % øget 

investering

Variable parametre

Elpris (kr./kWh): 1,40 1,40 1,40 1,75 1,75

Varmepris (øre/kWh): 0,52 0,52 0,52 0,65 0,65

Energiafgift (kr./GJ): 53,8 0 53,8 0 0

Investering: 120.000 120.000 180.000 150.000 225.000

Resultater

Totaløkonomiske 
tilbagebetalingstid (år):

3 3 5 3 5

Nutidsværdi 
efter 10 år (kr.):

280.000 296.000 240.000 382.000 332.000

Figur 23: Oversigt over økonomien i varmegenvinding i serverrum

Figuren viser, at afgiften på varmegenvindingen kun har meget lille betydning. Den viser også, at det kan betale sig at invest-

ere i varmegenvinding, selv hvis investeringen er 50 % højere. Tilbagebetalingstiden varierer fra tre til fem år, og nutidsværdien 

efter ti år varierer fra 240.000 til 372.000 nutidskroner.
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Hvad er afgiften?

Ved varmegenvinding kan det være vanskeligt at måle hvor meget varme, der bliver genvundet. 
Reglerne er derfor udformet, så man kun betaler afgift af den el, der bruges i ventilatoren på den side 

af varmeveksleren, hvor varmen overføres til. 

Afgiften er to gange ventilatorens elforbrug i perioden, hvor man varmegenvinder. Læs mere om 
reglerne i SKATs punktafgiftsvejledning afsnit F.6.9.3 Hvis varmen overføres til et vandbårent system, 
eller man indsætter en varmepumpe i kredsløbet, er reglerne anderledes. Se mere på www.skat.dk.
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Køling
Dyrt at fjerne varmen

Køleanlægget til køling af serverrum bruger ca. 30 - 50 % af serverrummets elforbrug. Det, der betyder mest for elforbruget, 

er temperaturen af den kolde luft til serverrummet. Den skal være 21 - 24 °C, hvor 24 °C giver den bedste driftsøkonomi.

Uden frikøling sparer man som tommelfingerregel ca. 3 % af elforbruget til køleanlægget for hver grad, temperaturen 

af den kolde luft hæves.

Med direkte frikøling sparer man som tommelfingerregel ca. 3 % af elforbruget til køleanlægget for hver grad, temperaturen 

på den kolde luft hæves i området fra 16 til 20 °C.

Varmen skal væk, men hvordan?
Find kølebehovet, en god driftstemperatur, og vælg det rigtige køleanlæg. Elregningen til køling kan ofte mere end halveres.

Beregn først serverrummets kølebehov i kW. Det vil være dimensioneringsgrundlaget for køleanlægget. Kølebehovet svarer til 

den mængde varme, der skal fjernes fra især serverne, storage, UPS-anlæg og switches.

Sammen med effekt-kølebehovet skal it-udstyrets optimale og maksimale arbejdstemperatur og luftfugtighed lægges fast for 

at kunne dimensionere køleanlægget.

Vi anbefaler at dimensionere efter en driftstemperatur (tilgangstemperatur) til serverne på 24 °C og en maksimal temperatur 

(udsugningstemperatur) på 35 °C. Har I gammelt serverudstyr, der kræver en lavere lufttemperatur end 21-24 °C, bør I over-

veje at flytte data og software over på nye enheder, der kan arbejde med højere lufttemperatur.

Udviklingen af nyt it-udstyr går meget hurtigt. Da der er store energimæssige besparelser at hente ved at øge temperaturerne, 

anbefaler vi, at I undersøger kravene for jeres udstyr.

Nødvendig luftmængde
Se i figur 24, hvor meget luft der skal tilføres serverrummet for at fjerne 1 kW varme afhængigt af tilgangstemperaturen 

til serverne ved to udsugningstemperaturer.

 

Figur 24: Nødvendig volumenstrøm pr. kW varme som funktion af tilgangstemperaturen til serverne ved to 

udsugningstemperaturer, 35 °C og 45 °C.

Af figuren kan man aflæse: Med en tilgangstemperatur på 24 °C skal der tilføres 270 m3 luft pr. time for hver kW varme, 

der skal fjernes for at opretholde en udsugningstemperatur på 35 °C. 

Graferne viser også, at udsugningstemperaturen har stor betydning for den nødvendige luftmængde, og luftmængden falder 

fra 270 til 141 m3 kold luft pr. time, hvis den acceptable udsugningstemperatur hæves til 45 °C. 

Luftfugtighedens indflydelse på den nødvendige luftmængde er ubetydelig og derfor ikke vist i figuren.
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Køling

Kølesystemer
Kølesystemet er en meget væsentlig del af en korrekt projektering eller ombygning af et serverrum. Der findes mange forskel-

lige måder at designe et køleanlæg på, men grundlæggende bygges de fleste køleløsninger op ved hjælp af tre forskellige 

kølingsprincipper, som vist i tabel 1.

Køleprincip Beskrivelse

Mekanisk køling Mekanisk køling er et køleanlæg, hvor hele varmelasten fjernes ved 
hjælp af køleanlæggets kompressor 

Indirekte frikøling Ved indirekte frikøling fjernes varmen fra serverrummet f.eks. via en 
kreds med vand, der pumpes rundt. 

Direkte frikøling Ved direkte frikøling sendes filtreret udeluft ind i serverrummet. 
Den varme luft fra serverne trækkes direkte ud til det fri.

Tabel 1: Beskrivelse af køleprincipper

De to frikølingsprincipper skal begge suppleres med mekanisk køling og med opblanding med recirkuleret luft fra serverrummet, 

når temperaturen eller fugt i udeluften ligger uden for de tilladte grænser. Se eventuelt afsnittet ”Direkte frikøling – ventilations-

løsning” på side 52, hvor fugt- og temperaturforhold er nærmere beskrevet.

Vi beskriver herefter de køleanlæg, der ofte anvendes i eksisterende serverrum og nye mere energieffektive typer køleanlæg. På 

side 56 viser vi en sammenligning af driftsøkonomi og nøgletal for de forskellige typer anlæg. 

Mekaniske køleanlæg
Mekaniske køleanlæg er en klassisk køleløsning, der har været anvendt i mange år. Ingen af de viste løsninger anvender frikø-

ling, hvilket betyder, at de ikke er energieffektive.

Vi beskriver her to typer: 

• Mekaniske køleanlæg med direkte ekspansion (DX)

• Mekaniske køleanlæg med direkte ekspansion (DX) med vandkølet kondensator og tørkøler

Mekaniske køleanlæg med direkte ekspansion (DX)
Mekanisk køleanlæg med direkte ekspansion er det mest enkle køleanlæg med kun én kølekreds, der cirkulerer et kølemiddel 

mellem en indedel og en udedel (også kaldet split-anlæg) ved hjælp af en kompressor. Se figur 25.

I Danmark må der maksimalt være 10 kg syntetisk kølemiddel pr. fysisk adskilt kreds i et mekanisk køleanlæg, hvilket i praksis 

begrænser kapaciteten til ca. 20 kW. 

Anlægget kan ikke anvende frikøling, hvilket gør det meget lidt energieffektivt.

 

Figur 25: Direkte ekspansion (DX)  (røde pile er varme strømme, og blå er kolde)

Mekaniske køleanlæg med direkte ekspansion (DX) med vandkølet 
kondensator og tørkøler 
Anlægget i figur 26 kan levere mellem 20 og 40 kW. Kompressor og kondensator placeres i indedelen, og anlægget 

suppleres med en sekundær kølekreds med vand, som køles i en udendørs tørkøler. Se figur 26. For at frostsikre vandet 

blandes det op med glykol.

Anlægget kan ikke anvende frikøling og har derfor en dårlig energieffektivitet.

 

Figur 26: Direkte ekspansion (DX) med vandkølet kondensator og tørkøler 

(røde pile er varme strømme, og blå er kolde)

Anlægget kan suppleres med en ekstra vandkreds koblet på fordamperen, og kapaciteten af anlægget hæves til ca. 200 kW. 

Anlæggets EER (Energy Efficiency Ratio, også kaldet COP = Coefficient Of Performance) vil dog blive reduceret i forhold til 

den løsning, der er vist i figur 26.
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Køling

Køling med søvand og havvand bruges ofte som et godt alternativ til mekanisk køling, 
indirekte frikøling og direkte frikøling med udeluft. Hvis I har nem adgang til åbent 

vand, kan I bruge det til at køle serverrummet hele året. 

Grundvandskøling er vanskeligere at etablere, men har den fordel, at grundvandet  
har en lav temperatur hele året. Modsat har søvand og havvand en højere 

sommertempera tur, og vandtemperaturen hen over året bør derfor klarlægges  
for at sikre, at der også kan leveres tilstrækkeligt med køling om sommeren.

EER for køling med søvand, havvand og grundvand ligger typisk på mellem 20 og 50.

Indirekte frikøling suppleret med mekanisk køling
Fælles for disse køleprincipper er, at de arbejder i flere tilstande:

1. Når udetemperaturen er lav, kan serverrummet køles udelukkende med indirekte frikøling

2. I en lang periode af året vil kølingen af serverummet være en kombination af mekanisk køling og indirekte frikøling

3. For de varme tidspunkter på året vil anlæggene kun køre med mekanisk køling

Vi beskriver her to typer:

• Direkte ekspansion (DX) med vandkølet kondensator, tørkøler og frikøling

• Koldtvandsenhed med frikøling og chiller

Vandet i kølekredsen blandes med glykol for at frostsikre kredsen.

Direkte ekspansion (DX) med vandkølet kondensator, tørkøler og frikøling
Indirekte frikøling kan supplere den mekaniske køling skitseret tidligere i figur 26. Her suppleres anlægget med en køleflade i 

indedelen, der bruges, når vandet fra tørkøleren er koldere end luftens udsugningstemperatur fra serverummet. 

 

Figur 27: Direkte ekspansion (DX) med vandkølet kondensator, 

tørkøler og frikøling (røde pile er varme strømme, og blå er kolde)

Koldtvandsenhed med frikøling og chiller
Den mest enkle form for køling - næst efter direkte frikøling med udeluft - er en indedel med en enkelt køleflade til koldt vand. 

Findes der ikke allerede et koldtvandsanlæg med frikøling, kan det kolde vand produceres med en chiller, der køler vandet i 

kombination med en tørkøler.

Når udetemperaturen ikke er lav nok til at køle vandet tilstrækkeligt, suppleres denne køling med en separat kølekreds med 

kompressor, kondensator og fordamper. Denne form anvendes typisk til anlæg med stort kølebehov.

 

Figur 28: Koldtvandsenhed med frikøling og chiller (røde pile er varme strømme, og blå er kolde)

I den viste driftssituation for-køles vandet i tørkøleren, hvorefter det pumpes gennem fordamperen, der sørger for den 

resterende køling.
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Køling

Direkte frikøling suppleret med mekanisk køling
Dette afsnit beskriver to forskellige løsningsforslag, hvor der anvendes direkte frikøling i serverrummet. 

Vi beskriver her to typer:

• Direkte frikøling – ventilationsløsning

• Direkte frikøling – DX-fordamper med indblæsning

Det første forslag er tænkt som en større og mere kompliceret løsning, der bedst egner sig i forbindelse med projektering 

af nye serverrum eller større ombygninger af eksisterende. 

Det andet forslag er en mere enkel løsning, der er enkel at implementere også i eksisterende serverrum.

Direkte frikøling – ventilationsløsning
Den viste løsning er baseret på en ventilationsløsning med direkte frikøling suppleret med mekanisk køling.

Figur 29: Ventilation til serverrum - direkte frikøling (røde pile er varme strømme, og blå er kolde) 

Den relative luftfugtighed måles lige før indblæsningen til serverrummet, og målingen afgør, om luften skal be- eller affugtes. 

Kølefladen forsynes med koldt vand fra et mekanisk køleanlæg. 

Indblæsningstemperaturen reguleres til et niveau på 24 ºC. Bliver den relative luftfugtighed for lav (mindre end 20 %), sænkes 

indblæsningstemperaturen gradvist. Først når indblæsningstemperaturen er nede på 19 ºC, og den relative luftfugtighed stadig 

er for lav, benyttes befugteren. Temperatur må ikke sænkes hurtigere end 1,5 ºC pr. time.

Den relative fugtighed i indblæsningsluften skal holdes mellem 20 % - 80 % svarende til et absolut vandindhold 

på 2,7 – 15,0 g vand pr. kg luft ved henholdsvis 19 ºC og 24 ºC.

Tabel 2 viser det forventelige antal driftstimer for de forskellige driftstilstande, som klimaanlægget vil operere med.

Udeluft-
temperatur 

°c

Absolut 
vandindhold 

g vand/kg luft

Affugtning er 
nødvendig

Befugtning er 
nødvendig

Køleanlæg  
er i drift

Timer 
om året

<= 23 >= 2,7 og <= 15 Nej Nej Nej 7.196

<= 23 < 2,7 Nej Ja Nej 1.441

<= 23 > 15 Ja Nej Ja 0

> 23 - Afhænger af 
vandindhold

Afhænger af 
vandindhold

Ja 123

Tabel 2: Forventelige antal driftstimer i forskellige tilstande

Tabellen viser en udelufttemperatur på 23 ºC og ikke 24 ºC. Dette skyldes, at luften opvarmes ca. en grad i ventilatoren frem 

til køleanlægget. 

Tabellen viser, at køleanlægget kun vil være i drift ca. 123 timer om året. Når anlægget projekteres, er det derfor vigtigt at 

fokusere på at investere i højeffektive frekvensstyrede spareventilatorer frem for at prioritere en ekstraomkostning til et køleanlæg 

med en ekstra høj EER (Energy Efficiency Ratio).

Køleanlægget, der skal levere det kolde vand, kan være en af de tidligere beskrevne mekaniske køleløsninger. 

Køleanlægget og varmeveksleren skal dimensioneres til at kunne levere hele kølingen af serverrummet på en varm 

og fugtig sommerdag.
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Køling

Tjek typen af kølemiddel. Kølemidlet R22 er udfaset fra 2010,  
og der må nu kun fyldes maksimalt 10 kg erstatningskølemiddel  

på gamle R22-anlæg. 

Køleanlæg i serverrum vil i fremtiden have små fyldninger af  
kølemiddel, da der ikke må påfyldes mere end 10 kg kølemiddel  

pr. anlæg.

Direkte frikøling – DX-fordamper med indblæsning
 

Figur 30: Direkte frikøling – DX-fordamper med frikøling (røde pile er varme strømme, og blå er kolde). 

Løsningen er også brugt i figur 16.

Denne løsning er bygget op som en enkel løsning, hvor to separate kommercielle produkter, et køleanlæg og en frikøleenhed, 

kombineres til én samlet løsning. Princippet er det samme som i figur 29, men løsningen er mere enkel og kan let implemen-

teres i eksisterende mindre serverrum. 

Med få afvigelser har anlægget de samme driftstilstande som køleanlægget i figur 29. Dog er der ingen mulighed for 

befugtning. Når luftfugtigheden er for lav, kører anlægget med fuld recirkulation. 

Løsningen er skitseret med et klassisk DX-køleanlæg til kølebehov under ca. 20 kW. Se figur 25. Er behovet større, kan I bruge 

et anlæg med direkte ekspansion (DX) med vandkølet kondensator og tørkøler. Se figur 26.

Drift og vedligeholdelse
Tænk også på energiforbruget ved vedligeholdelse og drift, også selvom det er konstrueret energioptimalt. Alle typer anlæg vil 

med tiden blive dårligere, og uden effektiv vedligeholdelse vil ydeevnen set i forhold til energiforbrug blive stadigt dårligere. 

Vi anbefaler:

• Vedligeholdelse skal foretages systematisk og med dokumentation af alle hændelser og tiltag

• Hold en så lav kondenseringstemperatur i køleanlægget som muligt ved jævnligt at rense tørkølerfladen og kondensatoren. 
Støv og snavs på tørkøleren hæver kondenseringstemperaturen og elforbruget. Husk jævnlig service af køleanlægget ud 
over det lovpligtige eftersyn 

• Tjek filtre i køleanlægget hver måned, og skift engangsfiltre hvert kvartal. Tilstoppede filtre mindsker køleydelsen betydeligt 
og kræver ekstra strøm

• Tjek luftfiltre i køleunits hver måned, og husk at skifte dem i følge producentens anvisninger. Tilstoppede filtre kræver ekstra 
strøm til ventilatoren, hvis den skal yde det samme

• Sørg for, at remtræk til ventilatorer er korrekt spændt op, og husk at skifte remme i følge producentens anvisninger

• Tjek jævnligt, at kølesystemets setpunkter (CTS-anlæg) er korrekte, og at de ikke fejlagtigt er blevet ændrede.  
Tjek også, at alle målepunkter fungerer, som de skal

• Udviklingen inden for køling til serverrum går stærkt. Tjek derfor nye muligheder, når I skal bygge om, udskifte udstyr eller 
projektere nyt serverrum. Skift om muligt til sparemotorer, når lejligheden byder sig
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Sammenligning af kølesystemer

Hvilken køleløsning I vælger, afhænger af mange forskellige faktorer, men energiovervejelserne bør veje tungt. 

Det giver sund økonomi. Vælg desuden løsning i samarbejde med et firma med speciale inden for køling af serverrum.

Herunder sammenligner vi forskellige køleløsninger. Vi tager udgangspunkt i køling af et serverrum med en varmebelastning 

på 10 kW og 40 kW. Løsningerne er skalerbare.

Data

Varmebelastning i serverrummet 10 og 40 kW

Energipris 1,75 kr./kWh

CO2-udledning ved elproduktion, 2009 0,57 kg/kWh

Indretningsprincipper                           Køleløsning

1. Kolde og varme gader 1. Direkte ekspansion (DX)

2. In row-cooling 2. Direkte ekspansion (DX) med vandkølet kondensator og tørkøler

3. Køling bag på racket 3. Direkte ekspansion (DX) med vandkølet kondensator, tørkøler og frikøler

4. Rackintegreret køling 4. Koldtvandsenhed med indirekte frikøling og chiller

5. Direkte indblæsning i serverrummet
5. Direkte frikøling – ventilationsløsning med indblæsning af udeluft

6. Direkte frikøling – DX-fordamper med indblæsning af udeluft

Tabel 3: Data og køleprincipper

Tabel 3 viser de data, der ligger til grund for udregningerne i tabel 4 og en oversigt over alle indretnings- og køleprincipper.

Tabel 4 viser i alt otte forskellige køleløsninger, en reference og syv alternative muligheder. Sammensætningen af indretning 

og køling er vist i de to første rækker. 

Den første kolonne, som er reference for sammenligningen, er en typisk løsning i et serverrum med DX-køling og ingen op-

deling mellem kold og varm luft. Køleanlægget er ældre. 

For kolonnerne 5 og 6 er vist flere indretningsmuligheder. Meningen med dette er, at den angivne køleløsning kan arbejde 

sammen med flere typer af indretning med samme effektivitet.

Vi har ikke angivet investeringspriser, fordi prisen er et resultat af mange forskellige faktorer, og der derfor kan være store vari-

ationer. Det er kun udgifterne til køling, der varierer på tværs af søjlerne. Energiudgifterne til at drive serverne er konstante.

De blanke områder i figuren betyder, at den viste løsning ikke er relevant for et mindre serverrum.

Der er tale om beregnede EER-værdier, og for alle løsninger er der fokus på at opnå den højest mulige effektivitet. Den bedste 

løsning har en skønnet EER på 20, hvilket er over 13 gange bedre end referencen. Anvender I denne løsning, sparer I over 

370.000 kr. om året alene på kølingen.

 Tabel 4: Nøgletal for et udvalg af køleløsninger til serverrum 

Numrene i række 1 og 2 henviser til tabel 3 om data og køleprincipper
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