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Miljø og klima  – en trussel og en 
mulighet?



Hvordan kan den uheldige utvikling bremses
• Reduser avskoging

• Energieffektivisering

• Lagring av CO2

• Fornybar energi

• Frikople økonomisk vekst fra 
økt energibruk 



Hva har IT med miljø å gjøre?

Den dårlige nyheten: IT står 
for  2% av det globale CO2 
-utslippet

Den gode nyheten: IT kan bidra 
vesentlig til å kontrollere og 
redusere de 98% av CO2 –
utslipp som kommer fra andre 
aktiviteter og industrier. Kilde: Gartner, Green IT, October 12, 2007



Men vi må også få frem…
• At IKT-næringen ikke bare er 

en del av problemet, men 
også en del av løsningen.

• Bedrifter jobber aktivt med å 
utvikle energibesparende 
produkter og løsninger.

• Uten IKT ville mange av 
løsningene for et renere klima 
vært umulig

– Klimaovervåking
– Beregninger
– Automatisering
– Fjernstyring
– Optimalisert ressursutnyttelse
– Redusert reisevirksomhet
– Strøm og varmereduksjon
– E-helse
– Virtualisering
– Papirminimering



På 6 år har energiforbruket til en server økt fra 8 
watt til mer enn 100 watt per $1,000 i server 
verdi

Bare 30 prosent av energien i et datasenter blir 
brukt til databehandling. Mer enn halvparten går 
til kjøling av servere.

I distribuerte miljøer forblir 85% of 
datakapasiteten ubrukt.



CO2 emissions from ICT will almost triple by 2020



Grønn IT
• Et prosjekt og initiativ i 

regi av IKT-Norge
• Brand-nøytralt 

ressurssenter og portal 
for informasjon, 
rapporter, statistikk, råd 
og veiledning rundt 
temaet klima og IT.

• Kanal for informasjon om 
energieffektive og 
klimagunstige produkter 
og miljø-løsninger innen 
IT.



Ledere bryr seg om miljøet

 

 80% av CEOs ser at miljø og bærekraftig utvikling har påvirkning på merkevaren

 82% av toppledere forventer en eller annen form for regulering som følge av 
klimaendringene

Forventningene har endret seg

Positiv
betydning
68%

Negativ betydning 12%

Ingen betydning 
20%



1010

• Virtualisering

• Et columbiegg som utnytter 
ressursene langt bedre uten å 
måtte investere i masse nytt 
utstyr. 

• Et av de beste grep en IT-
avdeling kan gjøre

• Flere maskiner på samme 
hardware gir:
– Mindre strømforbruk
– Mindre behov for kjøling

Hardware
Virtualisering
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Virtuelle maskiner er bedre enn fysiske...

...fordi de er virtuelle 
og kan konsolideres

• Flere maskiner på 
samme hardware gir:
– Mindre strømforbruk
– Mindre behov for kjøling
– Høyere utnyttelsesgrad
– Utnyttelse av ressursene 

hele tiden

Før 

Etter



Dårlige nyheter
• Norske klimautslipp 

økte med 2,7% i 
2007

• Industri, olje og gass 
står for 72% av de 
norske utslippene

• Norge slapp ut 55,0 
millioner tonn CO2-
ekvivalenter i 2007

• Norge vil kjøpe 
kvoter, ikke kutte 
hjemme



Utslipp pr. innbygger forklares ut fra
• Hvor ligger landet på den økonomiske velstandsskala

– Rike land ligger gjennomgående høyt som en konsekvens av den sterke kopling mellom økonomisk 
vekst og energibehov

• Hvordan er miksen av ulike energikilder og hvor stor andel av energien kommer fra 
fossilt brensel

• I Norge ligger vi høyt på den økonomiske skala, men vi har en veldig høy andel av 
strøm fra fornybar energi.

• Hvert land har en konverteringsfaktor for å omregne KWh til gram CO2

• Det europeiske gjennomsnitt ligger på ca. 550 g CO2 / kWh, mens vi i Norge pt. 
har en faktor på 7 g CO2 / kWh. 

• Kina åpner et kullkraftverk pr. uke basert på brunkull som har en 
konverteringsfaktor på 1300 g CO2 / kWh



Grønn IT
• Gartner og andre aktører har  pekt på de betydelige utslipp 

IKT-bransjen er ansvarlig for og den uheldige utviklingen 
frem mot 2020.

• Grunnen til at IKT bransjen er en stor kilde til CO2 utslipp er 
det store strømforbruket summen av alle enheter 
representerer

• I et globalt perspektiv er derfor energieffektivisering veldig 
viktig

• Det vi bør spørre oss selv om i Norge, er hvor skal vi legge 
inn kruttet i forhold til Grønn IT.

• Skal vi fokusere på:
– energigjerrige servere og mobiltelefoner 
– eller skal vi fokusere på grønne anvendelse av IT

• De økonomiske insentiver vil være tilstrekkelig for å sikre 
fokus på det første.



Hva kan myndighetene gjøre
• Det offentlige bør og skal stille miljøkriterier når det 

gjelder offentlige innkjøp. Bl.a på eneregi og 
miljøkriterier. 

• Som en del av Regjeringens klimaløfte bør offentlige 
innkjøp ligge i forkant når det gjelder miljøkriterier. 

• Det bør foretas en energivurdering av alle offentlige 
server-parker/datarom. Nytt utstyr inntjenes innen 2år

• Energiforbruk på IT, bør kobles med IT-budsjettet
• Pålagt Miljørapportering i årsberetningen skjerpes!
• Fjerne hindre for å bruke videokonferanser 

generalforsamlinger må f.eks avholdes fysisk i dag.



Miljøkrav i offentlige innkjøp



GREENWASH
• Miljø er i ferd med å bli 

big business. Faren for 
at enkelte aktører 
gjerne vil ”grønnmale” 
sin produkter er relativt 
store

• Som Gartner har 
poengtert må dette 
avsløres, og det må 
utarbeides metodikk for 
å skille de gode og de 
dårlige 



Megatrender
• Innen 2011 må 

leverandører til større 
bedrifter kunne 
dokumentere sine 
miljøvennlige tiltak 
gjennom en 
innsynsprosess. Uten 
denne dokumentasjonen 
vil de ikke oppnå status 
som foretrukket 
leverandør. 



Er strømutgifter tilknyttet bruk og drift av 
bedriftens IT systemer inkludert i IT budsjett?

19

9,3 

76,7 

14,0 

Ja

Nei

Vet ikke

• 8 av 10 de spurte svarer at 
strømutgifter tilknyttet bruk og 
drift av bedriftens IT systemer 
er ikke inkludert i IT budsjett.

• 9,3 % av de spurte svarer at 
strømutgifter som er tilknyttet 
til bruk og drift av IT systemer 
er inkludert i IT budsjett.

• 14 % av de spurte har svart 
”vet ikke”.



Er strømutgifter tilknyttet bruk og drift 
av bedriftens IT systemer inkludert i IT 
budsjett?

Forskjeller offentlig og privat.
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• Det ble ikke funnet 
signifikante forskjeller 
mellom privat og offentlig 
sektor.

10,3 

79,3 

10,3 

9,0 

75,9 

15,1 

Ja

Nei

Vet ikke Offentlig Privat



Hva kan bransjen i Norge 
gjøre

• Vi utreder felles transport for 
alle medlemmer i IKT-Norge

• Vi setter miljø og energi på 
dagsordenen med Grønn-IT

• Vi vil ha energimerking av IT-
produkter

• Drive folkeopplysning
• Satse på at Norge skal være et 

fyrtårn når det gjelder miljø- og 
energi 

• Aktiv forskning på miljø
• Norske bedrifter skal sette 

miljøkrav også ute
• Endre måten å jobbe på



IBM jobber med Brisbane, London, Singapore og 
Stockholm for å gjennomføre smarte trafikk 
systemer. 

Stockholm har oppnådd ca 20 prosent mindre 
trafikk, et 12 prosent fall I utslipp og rapportert 
40,000 nye daglige brukere av offentlig transport.

SMART -IT  



Hva kan vi gjøre
• Norge kan bli en stormakt 

på IT-drift. Vi kan tiltrekke 
oss internasjonale 
datasenter

• Vi har rik tilgang på sikre 
fjellhaller

• Vi har sikker strømforsyning
• Vi har et stabilt politisk og 

sikkerhetspolitisk klima
• Mens store deler av verden 

har problemer med varme 
har vi problemer med kulde. 
Overskuddsvarme fra 
datasentre kan brukes til 
oppvarming av hus m.m

• Vi har ren energi
• Norge en stormakt på 

bistand



Videokonferanser IT gir nye muligheter
• Videokonferanser gir nye 

muligheter til å spare CO2- 
belastende reiser.

• Offentlig sektor har her 
gått foran

• En fylkeskommune har 
redusert reisevirksomheten 
med 60%

• TryggVesta sparer 180.000 
pr mnd



Er dette et en dårligere 
generalforsamling?

Litt mer ruskete tider vil sette langt større fokus på effektivitet!
Hvorfor ikke innføre bonussystem for videokonferanser
Myndighetene bør stimulere til å investere i grønne løsninger



 e-blad miljøvennlig 
publiseringsløsning

• Blader (login/bladkiosk, teaser, autoblad/annonse)

• Bøker – teasere/presentasjon
• Tilbudskataloger
• Årsrapporter 
• Brosjyrer (tilgjengelig der og da)

• Presentasjoner
• Annonser/autoblader
• Kundeblader
• Bruksanvisninger
• Fotoalbum
• Produktark/perm



Hvor mye CO2 kan du spare på 
online distribusjon med eblad?

Hyggelige bieffekter:
• Reduserte kostnader
• Økt distribusjon 
• Økt tilgjengelighet og service

1 kg papir = 1 kg CO2



Distribusjon av papirbasert 
reklame

Resirk/gjenvinning

60.000 tonn +

Mer enn 60.000 tonn CO2
Bare på uadressert reklame

Eller utslipp tilsvarende 24.000 
personbiler!



Men vi har utfordringer

• Hvorfor bruker en server 
som jobber på full guffe, 
nesten like mye energi 
som er server som sover.

• Hvorfor er trådløse 
nettverk alltid aktive. 
Hvorfor blir de ikke 
aktivert når noen vil 
knytte seg på? 



Gjenvinning gir gevinst

• Gjenvinning av skrapmetall gir vesentlige energibesparelser 
sammenliknet med framstilling av primærmetaller –  samlet 
besparelse tilsvarer nærmere 700 mill. kwH elektrisk energi. 
 Dette tilsvarer strømforbruket for 35.000 norske 
husholdninger.

• Elretur bidro i 2007 til en samlet reduksjon i utslipp av 
klimagasser tilsvarende 770.000 tonn CO2.  

• Norge på verdenstoppen i innsamling av avfall 35 kg EE-
avfall fra hver husstand

.

[



En lys ide?

• Grønn-IT er langt mer 
enn en lys ide for å selge 
noen flere servere.

• Grønn-IT handler CSR og 
om vår felles fremtid

• Og selvsagt handler det 
om markedstilpasning

• Vi er stolt over å være 
den første næring som 
har samlet seg om et 
slikt prosjekt.



NEXT STEP

Fra Grønn-IT til 
SMART-IT

Utviklingen vil kreve at vi 
Handler mer helhetlig



Grid efficiency 

Virtual meetings 

De-materialization

Industrial automation 

Smart buildings

Logistics processes

IKT-bransjen vil være en del av 
løsningen 



Gratulerer!



www.gronnit.no
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