
CO2-REDUK TION  
PÅ 70 PROCENT  
INDEN 2030
2030 er kun 10 år ude i fremtiden og målsætningen om en reduktion på 70%  
understreger, at målet ikke bliver nået ved at fortsætte, som vi altid har gjort. Men kan  
vi nøjes med at vente på de helt store banebrydende teknologier, der med ét kan vende 
skuden? Der er faktisk allerede muligheder for enorme CO2-besparelser i danske  
virksomheders klimaregnskaber, der samtidigt kan aflæses direkte på bundlinjen.

DANMARKS KL IMAMÅL



Virksomheder kan spare enorme mængder 
CO2 ved at flytte workloads fra on-premise  
servere til cloud-løsninger

Teknologier som cloud og AI danner grundlag for at udvikle helt nye bæredygtige løs-
ninger og services. Nogle af løsningerne kender du måske allerede, men potentialet for 
CO2-reduktion vil sikkert overraske dig ... 

SPAR ENERGI MED SK YEN

Spar op til 60 procent på CO2-regnskabet  
med en cloud-baseret løsning

5,85%  
af de danske  
it-omkostninger er 
server-relaterede.

218.000 
servere estimeres 

der at være i  
Danmark.

202 
gram CO2 udleder 

hver kWh.

213.000 
ton CO2 bliver der 

sparet. Det svarer til 
14.600 danskeres 
årlige CO2-forbrug.

Op til 
60% 

CO2  kan reduceres, 
ved at rykke work-

loads i skyen.

355.000 
tons CO2 pr. år.  
er den samlede 

CO2-udledning for 
on-premise servere i 

Danmark.
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Energiforbruget af danske servere  
fordelt efter størrelse

Small/Medium 
Servere:  

2.190 kWh/år

Medium/Large 
Servere:  

4.380 kWh/år

Large 
Servere:  

10.512 kWh/år

   Kilde: Microsoft i samarbejde med The Footprint Firm

   Kilde: Microsoft i samarbejde med The Footprint Firm
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Fire nøglefunktioner i  
cloud reducerer CO2

Operationel effektivitet

Stordriftsfordelene i Cloud Computing 
betyder, at cloud-løsninger generelt kan  
operere med en meget højere It-drifts-
sikkerhed end mindre, lokale servere 
kan.

Datacenter infrastruktureffektivitet 

Hyperskala datacentre, som forsyner den 
cloud-baserede løsning, har mulighed for  
at opnå en bedre PUE (Power Usage   
Effectiveness) end de traditionelle  
enterprise datacentre. 

IT-udstyrseffektivitet

Analyser viser, at specialiseret og effek-
tivt it-udstyr kan reducere elektricitets-

forbruget med minimum 10 procent. 

Bæredygtig energi

Ved at konsolidere elektricitetsbehovet fra 
on-premise datacentre til cloud bliver det 

muligt at storindkøbe grøn energi,  
som dermed bringer vedvarende  
energi til  det samlede energimix.
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   Kilde: Microsoft i samarbejde med The Footprint Firm



Start med at udnytte de teknologier din  
virksomhed allerede har til rådighed

Både eksisterende og fremtidige teknologier bliver altafgørende værktøjer i kampen  
mod klimaforandringer – derudover kan de blive en rigtig god forretning for danske  
virksomheder.  

SPAR ENERGI MED INTELLIGENT TEKNOLOGI 

Byg oven på cloud med teknologier,  
der kan reducerer CO2
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Microsoft Azure
Azure cloud-platformen består af mere end 200 produkter  
og cloud-løsninger, der både løser dine udfordringer i dag  
samt sætter rammen om en ny fremtid. Byg og administrér 
applikationer på tværs af flere clouds og on-premise  
løsninger med dine foretrukne værktøjer.

Business Intelligence
BI-løsninger (business intelligence) hjælper organisationer 
med at transformere data til intelligente, letforståelige  
visualiseringer, som vises dér, hvor beslutningerne træffes. 

Ai & Machine Learning
Danske virksomheder er blandt Europas førende til at anvende 
kunstig intelligens  (AI). Ved hjælp af AI kan virksomheder skabe 
overblik og se mønstre og sammenhænge, som tidligere har 
været uoverskuelige. Det medfører indsigter, der kan optimere  
processer og skabe værdi for virksomheden og verden. 

IoT & Edge  
Med IoT kan organisationer  analysere og træffe smarte  beslut-
ninger. IoT og Edge giver  effektiv indsigt i realtid. Det  sænker 
omkostningerne bl.a.  gennem reduktion af tab eller  spild, for-
bedring af  driftsmæssige og mekaniske  processer og udarbej-
delse af  nye forretningsområder, der  bliver mulige med adgang 
til  pålidelige data i realtid.

Big Data & Analytics
Big data & Analytics gør det  muligt at understøtte,  analysere 
og behandle store  datamængder. Få den indsigt, din virksom-
hed har brug for, for at kunne levere intelligente løsninger, som 
forbedrer kundeengagement, øger  omsætning,  
reducerer forbrug og mindsker udgifter.



Fremtiden er grønnere, billigere  
og mere effektiv 

Løsningerne ligger lige for – vi skal bare indfri potentialet... 

SPAR ENERGI MED V IRTUELT SAMARBEJDE 
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2,6  
mio. tons

CO2/årligt2

88.800 
tons CO2/årligt4

30.248  
tons CO2/årligt5

3  
mio. tons

CO2/årligt3

179.310  
danskeres årlige 
CO2 udledning

6.068 
danskeres årlige 
CO2 udledning

2.541 
danskeres årlige 
CO2 udledning

206.896  
danskeres årlige 
CO2 udledning

=

= =

=

Pendling bil

E-mails Papirforbrug

Forretningsrejser  
m. fly

Indgroede samarbejdsvaner koster  
dyrt på klimakontoen

Danske virksomheders årlige CO2-udslip på 4 forskellige kategorier:

Så nemt er det at bryde gamle vaner !

Skær ned på antallet af kørte kilometer 
og minimér dit CO2-aftryk ved at arbejde 
virtuelt fra flere lokationer 

Udover CO2-besparelsen, så kan der være 
mange penge at hente på besparelser i form 
at kilometerpenge, færgebilletter, broafgifter, 
forplejning og hotelophold.

Reducér CO2-udledningen fra arbejdsre-
laterede e-mails ved at bruge gruppechat, 
onlinemøder, opkald og større webmøder

Det gavner klimaet, hver gang du konverterer 
noget af den traditionelle e-mailkommunikation til 
virtuelle samarbejdsformer og Teams.

Ryd op i Outlook og alle de andre  
postkasser – mails du aldrig læser  
er spild af CO2

IT-branchen har netop kåret Atea som  
”Branchens Bedste Datacleaner”. Vi har  
samlet fjernet 2,9 TB fra vores postkasser.  
Det svarer til en tændt ovn i 2.900 timer. 

Erstat forretningsrejser i  
fly med online møder og reducér  

CO2-udledningen markant 

Danske virksomheder kan spare 300.000 tons 
CO2 om  året blot ved at reducere antallet  

af flyrejser med10 procent.  

Minimér dit CO2-aftryk fra papirforbrug ved 
at kombinere chat, videomøder,  

opkald og filer i én hub 

Med digitale samarbejdsformer, real-time fildeling 
og virtuelle whiteboards i Teams kan du reducere 

C02-udledningen fra papirforbrug med 50 procent.  

   Kilde: Microsoft i samarbejde med The Footprint Firm

   Kilde: Microsoft i samarbejde med The Footprint Firm



Har du brug for 
sparr ing t i l  at  
komme i  gang? 
Hos Atea, kan vi med en bred vifte af både specialister og  
generalister med fuldt overblik over markedet og mulighederne, sikre  
at it-beslutningerne i din virksomhed bliver truffet på det rigtige grundlag.  

 Lad os høre, hvordan vi kan hjælpe dig.

KONTAK T OS

https://www.atea.dk/om-atea/vores-ansvar/baeredygtighed/#module-7

