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Med dagens snabba IT-utveckling och vår ökade konsumtion av
IT, ökar också belastningarna på datorhallarna och även
belastningen på miljön. För att mäta minskad energiförbrukning i
datorhallarna använder man sig utav ett PUE-tal. Genom att bygga
om en befintlig datorhall och energieffektivisera den, kommer
energikostnaderna att minska. Kan investeringen återbetala sig
inom 5 år och klarar investeringen kommunens avkastningskrav?
Hur känslig blir investeringen för olika räntenivåer? Är det
ekonomiskt lönsamt att energieffektivisera dagens datorhall?
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Blir det ekonomiskt lönsamt och hur mycket minskar PUE-talet
genom att bygga om och energieffektivisera Växjö Energi ABs
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Syftet är att beräkna, analysera och bedöma ett
investeringsunderlag för ombyggnationen av datorhallen för Växjö
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beräkningar inför en bedömning av kostnadsberäkning, när de
sedan ska ta investeringsbeslutet.

Metod:

Ur ett hermeneutiskt perspektiv och en kvalitativ ansats har vi
samlat in relevant data för vår frågeställning. Genom att tolka
intervjuer, möten och relevant litteratur genom en abduktiv
förklaringsmodell har vi skrivit ner teorier och empiri och sedan
har vi analyserat och dragit slutsatser från våra tolkningar av
arbetet.

Slutsats:

Genom att energieffektivisera en datorhall, sparar företaget både
pengar och det gynnar miljön. Genom att sänka PUE-talet kommer
investeringen att generera vinst. Vi har räknat med att koppla in
fjärrkylan till datorhallen där spillvärmen som uppkommer
används till att värma upp en fotbollsplan bredvid datorhallen.
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Background problem:

With today's rapid IT development and our increased consumption
of IT, the load on the computer halls increases, and there is also an
increased environmental impact. To measure the energy reduction
in data centers, use is made out of PUE. By reconstructing an
existing data center and make it more energy efficient, the energy
costs will decrease. Will the investment pay back within 5 years
and can the investment handle the municipality's investment
return? How sensitive will the investment be to different interest
rates? Is it economically viable to make todays data center more
energy efficient?

Problem formulation:

Will it be economically viable and by how much will the PUE be
reduced by reconstructing Växjö Energi ABs existing data center
in the city of Växjö and make it more energy efficient?

Purpose:

The aim is to calculate, analyze and evaluate an investment base
for the rebuilding of the data center for Växjö Energi AB. The
management should in practice, be able to consider our
calculations to assess the cost, before making the investment
decision.

Methodology:

From a hermeneutical perspective and a qualitative approach, we
have collected the relevant data for our question. By interpreting
interviews, meetings and relevant literature through an abductive
explanatory model, we have written down the theories and
empirical evidence and then we have analyzed and drawn
conclusions from our interpretation of the work.

Conclusion:

Through the energy efficiency of a data center, the company saves
money and it benefits the environment. By lowering the PUE's
investment will generate profits. We have planned to connect the
district cooling to the datacenter where the waste heat produced is
used to heat a soccer field next to the data center.
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1.0 Inledning
I det här kapitlet presenteras bakgrunden till att det här arbetet görs, samt hur de problem som
anses kan förekomma har analyserats. Även uppsatsens huvudfråga, syfte och avgränsningar
presenteras här.
Vi har valt att göra en studie för energibolaget Växjö Energi AB (VEAB). Växjö Energi är ett
företag som intresserar oss eftersom det är ett energibolag, vilket är relevant för vår utbildning
som Energiekonomer. Dessutom arbetar företaget för en ekologiskt hållbar miljö, vilket har
fångat vårt intresse (1veab.se). Vi har fått ett uppdrag av Växjö Energi som innebär att vi ska
undersöka den ekonomiska lönsamheten i att energieffektivisera ett befintligt operatörshotell.

1.1 Bakgrund
Växjö Energi är ett energibolag vars verksamhet utgörs av produktion och distribution av el,
fjärrvärme och fjärrkyla samt IT-kommunikation (ibid). Växjö Energi ansvarar tillsammans
med BIVA (Bredband i Värend AB) för bredbandsnätet Wexnet som är ett öppet stadsnät. Det
innebär att flera olika leverantörer konkurrerar om att få leverera internet, telefoni och
bredbands-TV via Wexnet (1wexnet.se). Växjö Energi har i dagsläget ett operatörshotell som
behöver byggas om då man önskar förbättra säkerheten och energieffektivisera lokalen (Lars
Wihlborg, personlig kontakt, 2012-02-27). Vår uppgift blir att beräkna investeringsunderlaget
för energieffektiviseringen och framföra detta till Lars Wihlborg, driftchef på Wexnet. För att
detta projekt ska vara lönsamt1 för Wexnet måste det vara ekonomiskt fördelaktigt för
företaget men det kommer samtidigt ge en förbättrad säkerhet i hallen. Genom att
energieffektivisera hallen är förhoppningen att driftkostnaderna kommer att minska. Vi ska
undersöka hur stora investeringskostnaderna blir för detta bygge samt hur lönsamheten ser ut
efter ombyggnationen.
Wexnet har i uppdrag att skapa förutsättningar för en optimal IT-kommunikation inom alla
former av bredbandstjänster som finns idag i Växjö, Alvesta och Aneby. Wexnet vill ständigt
bygga ut och förbättra sin verksamhet (1wexnet.se). De håller på att bygga ut sitt bredbandsnät
till fler orter och de har också projekt som ska innebära att få ut bättre bredband till småbyar i
närområdet. I enlighet med företagets miljöprofil har Wexnet påbörjat ett nytt projekt som
heter Green Data Center (2Veab.se). Centret är ett nybyggt så kallat operatörshotell där fyra
större företag ska hyra in sig och där Wexnet sköter all service. Wexnet ska även själva ha en
del i detta center där de ska hyra ut rackplatser till kunder (Lars Wihlborg, personlig kontakt,
2012-03-28). Wexnet ser till att bredbandsanslutningen fungerar och om det uppstår något
problem med servrarna är det Wexnets ansvar att få det att fungera. I och med att projektet
Green Data Center startades, föddes idén hos Växjö Energi om att det även kan finnas fler
företag som kan tänka sig att köpa den här typen av tjänster. I dagsläget har Växjö Energi en
datorhall som ligger i nära anslutning till Green Data Center. Vårt uppdrag är att komma med
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En mer operationell definition av begreppet förklaras i avsnittet Lönsamhetsbedömning.
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ett investeringsunderlag till Lars Wihlborg, för att bygga om och energieffektivisera ett
befintligt operatörshotell. Kravet är att investeringen ska vara ekonomiskt lönsam.

1.2 Problemformulering
Datorhallar är en utav de största energibovarna i dagens samhälle (4Coromatic.se). Att
energieffektivisera datorhallar är ett bra sätt att få ner energiförbrukningen och minska
kostnaderna. Ett sätt att mäta energiförbrukningen i datorhallar är med ett mått som kallas
PUE-tal (Christer Omerain, personlig kontakt, 2012-04-17). Hur mycket pengar sparar man
då genom att energieffektivisera datorhallen?
När en investering ska beräknas kan det uppkomma både interna och externa problem.
Externa problem som exempelvis globala finanskriser kan påverka investeringar. En större
global finanskris är helt klart ett problem som kan påverka en investering eftersom bankerna
kan höja räntan. Vid en finanskris kan efterfrågan både minska och öka. En ökning kan
baseras på att befintliga operatörshotell är billigare att hyra än att man själv investerar i egna
hallar. Men om kunderna anser att de hellre vill sköta datorservicen själva så minskar
efterfrågan. Vad händer då med investeringen om en finanskris kommer och hur känslig är
investeringen vid olika räntor? David G Carmichael menar i sin artikel ”An alternative
investment appraisal (2011)” att med hjälp av en känslighetsanalys kan den som ska göra en
investering förbereda sig på hur räntan kan påverka investeringen under dess tid. Ett problem
som kan förekomma för oss under uppsatsprocessen är att vi kan få svårt att få fram exakta
kostnadsunderlag för ombyggnationen. Eftersom vi endast gör en studie som inte är
beslutsfattande, kanske företag inte har möjlighet och tid att ge oss information om kostnader.
Paul Avery beskriver i sin artikel ”Calculating Life-Cycle Cost, Detailed calculations can
unearth hidden savings (2011)” hur man beräknar livscykelkostnader. Avery menar att en
livscykelkostnad innebär att alla kostnader under hela livslängden tas med i beräkningen. Vid
en ombyggnation har Wexnet ett kriterium att operatörshotellet ska generera en lönsamhet för
företaget (Lars Wihlborg, personlig kontakt, 2012-02-27). Men vilken lönsamhet vill
företaget ha för investeringen? Är det endast den ekonomiska aspekten som är viktig, eller är
även säkerheten ett kriterium i sig? Enligt Christer Omerain på Coromatic beräknar man varje
enskild datorhalls effektivitet med hjälp av ett så kallat PUE-tal. För att räkna PUE-talet tar
man den totala energiförbrukningen dividerat med servrarnas energiförbrukning. Genom att
man vidtar åtgärder som minskar PUE-talet, minskar kostnaderna och därmed sparar företaget
mer pengar. När PUE-talet är uträknat och förbättringarna är uppskattade bör en
återbetalningstid finnas på under 5 år enligt Lars Wihlborg. Hur lång blir då investeringens
återbetalningstid? Enligt Ax, Johansson och Kullvén är återbetalningsmetoden en enkel
beräkning och kan därmed vara en bra start vid beräkning av en investering. Enligt Bergstrand
kan man beräkna investeringen med hjälp av nuvärdesmetoden då den tar hänsyn till
kalkylräntan och ger på så sätt tydligare siffror. När dessa frågor är ställda kommer vi fram
till vår huvudfråga som behandlar lönsamheten att bygga om och energieffektivisera
operatörshotellet. Här kommer vi att beräkna olika räntenivåer, olika kriterier för lönsamhet,
samt hur mycket vinst eller förlust företaget kommer att göra på denna investering.
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1.2.1 Huvudfråga

Blir det ekonomiskt lönsamt och hur mycket minskar energiförbrukningen efter minskat PUEtal genom att bygga om och energieffektivisera Växjö Energi ABs befintliga operatörshotell i
Växjö stad?

1.3 Syfte
Syftet är att beräkna, analysera och bedöma ett investeringsunderlag för ombyggnationen för
Växjö Energi AB. Ledningen ska i praktiken kunna ta hänsyn till våra beräkningar inför en
bedömning av ett investeringsbeslut.

1.4 Avgränsningar
Rapporten är inte avgörande för det slutgiltiga beslutet, det är endast vägledande material. Vi
undersöker bara den ekonomiska aspekten av projektet och kommer inte ge förslag på
energieffektiviseringsåtgärder. Huruvida det är ekonomiskt lönsamt för de företag som hyr in
sig i operatörshotellet är inte relevant för vår frågeställning. Vi använder datorhallen Green
Data Center endast som referensobjekt och kommer inte att göra några beräkningar av just
den hallen. Vi kommer inte heller använda oss utav internräntemetoden som ett underlag för
investeringsberäkningar.

1.5 Disposition
Kapitel 2
Teoriavsnittet i uppsatsen tar upp teorier och vetenskapliga artiklar som behandlar teknik för
datorhallar samt investeringsberäkningar och lönsamhetsbedömning.
Kapitel 3
Metodkapitlet presenterar hur uppsatsens tillvägagångssätt har sett ut. Hur vi gått tillväga för
att besvara uppsatsens huvudfråga.
Kapitel 4
I empirikapitlet presenteras vad vi fått fram av insamlad data. Vi har haft möten med två
företag för att få fram det som ligger till grund för empirin.
Kapitel 5
I analyskapitlet redovisas våra beräkningar för att effektivisera datorhallen. Vi knyter ihop
empirin med teorin.
Kapitel 6
I slutsatsen sammanfattar vi och drar slutsatser med analysen som grund. Vi besvarar vår
huvudfråga och ger förslag på kommande forskning.
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2.0 Teoretisk referensram
I det här kapitlet presenteras den teoretiska referensramen som ska stödja kommande empiri
och analys. Vi utgår ifrån begreppen; operatörshotell, investering och lönsamhet. Vi
behandlar även annan stödjande teori för att kunna förstå begreppen.

2.1 Sammanfattning
I artikeln “Proactive therminal management in green datacenters” skriven av Lee, E. K.,
Kulkarni, I, Pompili, D, Parashar, M (2010)) menar man att IT-utvecklingen gör att datorerna
arbetar snabbare och därmed ökar energianvändningen vilket medför att datorhallarna blir allt
varmare. Detta har lett till både ökad energiförbrukning och ökade kostnader. Idag vill man
minimera energiåtgången för kylning och samtidigt minska skador vid eventuell överhettning.
Eftersom IT är en stor del av människors vardag, kan det få förödande konsekvenser om
servrar skulle gå sönder eller sluta fungera (1coromatic.se). En datorhall är en hall med
centraliserad lagring av information (1webopedia.com). Ett operatörshotell är en datorhall där
man hyr ut rackplatser till andra företag (stadsnat.oresundskraft.se). För att servrarna i en
datorhall inte ska bli överhettade krävs det att rätt temperatur kommer in och att
värmeöverskottet förs bort från hallen (Christer Omerain, personlig kontakt 2012-04-17). Det
finns två vanliga typer av kylmaskiner; den ena är Dx-systemet som har en kompressor som
pumpar runt kylan och släpper ut överskottsvärmen i luften, den andra är frikyla (trane.com).
Vid frikyla använder man sig av utetemperaturen de dagar den är under 16 grader Celsius.
Varma sommardagar använder kylmaskinen en kompressor som kyler hallen (availo.se). För
att beräkna hur effektiv en datorhall är används ett så kallat PUE-tal
(searchdatacenter.techtarget.com). PUE beräknar förhållandet mellan den totala
energiåtgången för en anläggning, till exempel i form av kyla och energiåtgången för själva
IT-utrustningen, som till exempel servrar (enaco.se). I en datorhall finns det så kallad
redundans vilket innebär att man överdimensionerar en produkt och installerar två
komponenter fast det bara krävs en komponent (2bokforingstips.se). Detta görs av
säkerhetsskäl för att undvika driftstörningar. Den säkerhet som datorhallen har bestämmer
man med hjälp av 4 typer av så kallade Tier-nivåer (uptimeinstitute.com).
Ett första steg när man ska beräkna en investering är oftast återbetalningsmetoden (Brealey,
Myers & Allen, 2011, s. 134). Metoden visar hur många år det tar innan investeringen är
återbetalad (Ax, Johansson & Kullvén, 2009, s.391). Vill man få tydligare siffror kan man
beräkna nuvärdesmetoden, antingen istället för eller efteråt som komplement till
återbetalningstiden (Bergstrand 2010, s. 215). Denna metod tar hänsyn till räntan. Företaget
bör vilja göra investeringen om den ger ett positivt nettonuvärde (Andersson 2003, s. 302).
För att se hur känslig investeringen är för förändringar kan en känslighetsanalys beräknas
(bokforingstips.se). I en känslighetsanalys testar man att byta ut olika variabler för att se vad
som händer med investeringen. Oftast sätter man in de kritiska variablerna i
känslighetsanalysen för att då se hur investeringen påverkas (blinfo.se). Genom att göra en
LCC-analys beräknar man investeringens alla kostnader under dess hela livslängd (Avery. P,
(2011) Calculating life-cycle cost). Om en investerings nettonuvärde blir större än noll, är
investeringen ekonomiskt lönsam (Ax, Johansson & Kullvén, 2009, s.395). Den kalkylränta
som används i nettonuvärdesberäkningen innehåller ett avkastningskrav, vilket innebär att om
4

investeringens nettonuvärde är större än noll, visar den vad investeringen genererar utöver
avkastningskravet.

Figur 1 – Arbetsgång och struktur- figuren visar tillvägagångssättet för att få fram det slutgiltiga beslutsunderlaget.
(Egen bild)

2.2 Operatörshotell
Ett operatörshotell innebär att ett företag har en datorhall med så kallade rackplatser2, där det
finns möjlighet för andra företag och personer att hyra in sig (stadsnat.oresundskraft.se). En
datorhall är en anläggning med centraliserad lagring av information (1webopedia.com). Oftast
är det en tredje part som förvaltar och distribuerar programvaror och lösningar till kunder från
ett datacenter (2webopedia.com). I takt med den ökande IT-utvecklingen görs snabbare datorer
med högre kapacitet vilket också innebär ökad energikonsumtion och varmare datorhallar
(Lee, E. K., Kulkarni, I, Pompili, D, Parashar, M., (2010)). Kylningen av datorhallar har
därmed blivit en ökande kostnad för att det behövs mer kylning men också ur ett större och
medvetet miljöperspektiv. Idag vill man minimera energiåtgången för kylning av datorhallar
och samtidigt minimera skador från överhettning.
Med dagens IT-behov är det en viktig faktor att tekniken fungerar som den ska. Ett tekniskt
avbrott i en datorhall kan få förödande konsekvenser för både ägare och kunder
(1coromatic.se). Det finns flera faktorer som kan inverka på driften i en datorhall; till exempel
brand, vattenläcka, rökutveckling, gasbildning, sabotage, stöld och inbrott, explosion,
terrorism och naturkatastrofer. Eftersom ovanstående faktorer kan inträffa bör datorhallar ha
en primärdrift, men också en sekundärdrift som går i bruk när primärdriften slutar fungera.
För att få en säkrad drift i datorhallen används en UPS och ett dieselaggregat som
sekundärdrift (dipcon.com). Med dagens utveckling har man högre prestanda på hårdvarorna
vilket i sin tur leder till ökad effekt samt ökad värmeutgivning från utrustningen
(2www.coromatic.se). Servrarna sitter också tätare idag vilket leder till att värmeutgivningen
ökar ännu mer per kvadratmeter och racket. För att kunna möta dagens och morgondagens
behov, krävs det att klimatanläggningen har rätt dimensionering. I och med detta får man bra

2

En rackplats är ett utrymme där man placerar en server (Christer Omerain, projektsäljare på Coromatic).
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förutsättningar för ett korrekt klimat som har bra säkerhet och skalbarhet3. Vid en ökad
energiförbrukning och stigande elkostnader ställs krav på flexibilitet och energieffektiva
lösningar med hög verkningsgrad och låg energiförbrukning. I nya datorhallar vill man föra
bort värmen som uppkommer av servrarna istället för att släppa ut den till utomhusluften där
den inte gör någon nytta. Det finns olika sätt att föra bort eller återanvända värmen
(Coromatic.se, PDF-fil). Ett exempel på att föra bort värmen kan vara att ta tillvara på
spillvärmen och värma en byggnad som behöver värme året runt. Exempelvis en simhall
(2idg.se).
2.3 Kylsystem
Efterfrågan på snabbare datorer med hög lagringskapacitet ökar och detta medför en ökning
av energiförbrukning och värmeproduktion i bland annat datorhallar (Lee, E. K., Kulkarni, I.,
Pompili, D., & Parashar, M. (2010). Proactive thermal management in green datacenters).
Servrarna blir överhettade och förstörs vid för höga temperaturer (Christer Omerain,
projektsäljare på Coromatic). Med dagens teknik försöker man få dem att tåla en så hög grad
som möjligt för att då behöva föra bort mindre värme. De nyare servrarna har en toleransnivå
på upp till 32 grader Celsius, vilket är maxtemperaturen, men man försöker hålla sig till en
temperatur på mellan 24-27 grader Celsius. För att få rätt temperatur i en datorhall bör racken
vara rätt placerade, men det är också viktigt att det finns kylmaskiner som håller den rätta
temperaturen. För att ha en så energieffektiv datorhall som möjligt bör man ställa servrarna i
rader där de tar in kylan på ena sidan och släpper ut den på andra sidan. Det är också viktigt
att racken är fyllda med servrar. Annars tar luften den kortaste vägen, vilken är den mellan
servrarna och kylningen blir därmed mer ineffektiv (Angelica Leksell, personlig kontakt 201204-17). Finns det inte tillräckligt med servrar i racken kan man sätta in så kallade blindplåtar
för att täppa till luckor. Man kan sänka en datorhalls PUE-tal4 genom att endast möblera om
och se till att alla rack är utan hålrum. Vill man effektivisera ännu mer bör man se över
kylsystemet. Kanske kan man hitta ett mer effektivt kylsystem och få en maskin som kan
återanvända värmen, vilket
kan bidra till att PUE-talet
teoretiskt sett blir under ett.
2.3.1 Direct expansion

Till mindre anläggningar är
direct
expansion
det
vanligaste
kylssystemet
(trane.com). Detta system är
ett enhetligt system där en
förångare sitter i direkt
kontakt med utomhusluften
och

med

hjälp

utav

en

Figur 2 - Direct Expansion system, (facilityindia.com)

3

Skalbarhet innebär ett systems förmåga att utöka den totala prestandan när belastningen ökar. Med skalbarhet dimensionerar
man gradvis för framtida behov (Christer Omerain, projektsäljare på Coromatic).
4
Begreppet förklaras i avsnittet PUE-tal.
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kompressor komprimeras köldmedlet till gas i rören och därmed kyls datorhallen (Kennedy,
D. ”Understanding Data Center Cooling Energy Usage & Reduction Methods”). När gasen
kylts åker värmen med ut i luften igen vilket innebär att man inte tar tillvara på värmen som
servrarna ger.
2.3.2 Frikyla

Frikyla är ett lite mer kostsamt kylssystem och används ofta när en datorhall ska ses som grön
(2idg.se). Frikylan fungerar på så sätt att uteluften sugs in för att kyla anläggningen. Ju lägre
medeltemperatur det är där datorhallen är placerad desto längre tid på året kan detta kylsystem
användas. Frikyla ger en lägre energiförbrukning och därmed en lägre kostnad (avilo.se).
Frikyla används upp till en utetemperatur på 16 grader vilket innebär att det kan användas i
Sverige de flesta dagar förutom vissa sommardagar. Frikyla kan sänka energiförbrukningen
med upp till 40 % jämfört med den traditionella kompressorkylan5. Men hallen behöver också
en annan sorts kylmaskin till de dagar som är för varma för att använda frikyla (energimiljo.se). Oftast är den andra sortens kylmaskin endast en kompressorkylmaskin. Idag
används frikyla i de flesta nybyggda datorhallar, framförallt i de hallar som har en effekt på
över 100 kW. Frikyla är en enklare teknik vilket i sig leder till minskade driftavbrott.
Nackdelar med frikyla är att den behöver stor plats och kanske inte får plats i datorhallar som
är av ett lite mindre format. Datorhallar med frikyla brukar generellt få en längre payoff-tid
än hallar med kompressorkylning. Däremot brukar merinvesteringen ha betalat av sig på
mellan ett till tre år. Eftersom en datorhall behöver kylas kommer det att uppstå
värmeöverskott som bör tas om hand. Enligt Göran Englund, tekniskt ansvarig på Coromatic,
kan det vara svårt att sälja överskottsvärmen till fastigheter då de endast behöver
uppvärmning vissa delar av året medan värmeöverflödet finns året runt i datorhallarna. Ett
exempel som Göran tog upp i tidningen Energi & miljö var att man kan använda
överskottsvärmen till ett badhus eftersom det behöver uppvärmning året runt. Frikyla kräver
endast el för att driva cirkulationspumparna och fläktarna. Dessa pumpar driver runt en vätska
mellan kylbatteriet som sitter
inne i serverhallen och tar upp
överskottsvärmen
och
en
kylmedelkylare som sitter
utomhus
och
avger
överskottsvärmen.

Figur 3 - System för frikyla (golvbolaget.se)
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Kompressorkyla innebär att ett kylmedium används vid olika tryck för att skapa kyla (kylofrys.se)
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2.3.3 Fjärrkyla

Fjärrkyla fungerar på så sätt man kyler vatten på ett ställe och för det sedan ut till bostäder
och industrier via rör (svenskfjarrvarme.se). Man pumpar ut vatten som är 6 grader Celsius i
rören och in i fastighetens ventilationssystem. Samtidigt som lokalerna kyls, värms vattnet
upp till 16 grader Celsius och pumpas då tillbaka till produktionsanläggningen igen. Där kyls
vattnet ner på nytt och pumpas ut till fastigheterna igen. Man kan få fram fjärrkyla på olika
sätt. Frikyla innebär att man tar 4 gradigt vatten från sjöar, hav eller vattendrag och för in i
systemet. Vattnet pumpas igenom systemet och returvattnet släpps sedan ut därifrån det kom,
men är då 12-16 grader Celsius istället för 4 grader Celsius. Ett annat system är
absorptionskyla vilket innebär att man utnyttjar värmeenergin från fjärrvärmen. Man tar då
spillvärmen från industrier eller avfallsförbränningar. Det är kraftigt undertryck6 i
fjärrkylevattnet för att vattnet ska förångas redan vid 3 grader Celsius. Det tredje alternativet
att få fram fjärrkyla är genom värmepumpar som kan framställa både värme och kyla på
samma gång. Det här är den vanligaste metoden inom fjärrkyletekniken i Sverige. Denna
process fungerar ungefär på samma sätt som ett kylskåp och innehåller då en kraftig
kompressor som kyler vattnet.

Figur 4- Fjärrkyla (svenskfjarrvarme.se)

2.4 PUE-tal
PUE står för Power Usage Effectiveness och är ett mått som används för att beräkna hur
energieffektiv en datorhall är (searchdatacenter.techtarget.com). PUE beräknar förhållandet
mellan den totala energiåtgången för en anläggning, till exempel i form av kyla, och
energiåtgången för själva IT-utrustningen, som till exempel servrar (enaco.se). PUEberäkningen skapades av branschorganisationen The Green Grids medlemmar som arbetar
just för att energieffektivisera datacenter (searchdatacenter.techtarget.com). Ju lägre PUE-tal
anläggningen har desto mer energieffektiv är den (enaco.se). Det är vanligt att PUE-tal ligger
på upp till 2,0 och mer, vilket innebär att för varje watt it-energi som förbrukas går det åt lika
mycket energi för kylanläggningar och lokaler. Det bästa värdet man kan få är alltså 1,0
(1idg.se). Ett bra PUE-tal ligger på 1,3 eller under (blogg.binero.se). Man ska dock inte
jämföra PUE-tal mellan olika datorhallar eftersom det finns många olika sätt att räkna på och
förbättra PUE-talet (Christer Omerain, projektsäljare på Coromatic). Skapar man till

6

Undertryck är när trycket är mindre inuti ett föremål än utanför (human-academy.com)
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exempel redundans7 genom att man har dubbla funktioner så ökar PUE-talet
(blogg.binero.se).
Servrar drar energi och ju mer energi de drar desto mer värme alstras (ecoprofile.se). För en
enda dator räcker det att kyla med en fläkt och med omkringliggande luft i rumstemperatur.
Men i en serverhall genereras så mycket värme att man måste använda extra kylning vilket
vanligen innebär en ökad energiförbrukning. En persondator har ett PUE-tal på nära 1,0
eftersom det i princip inte behövs någon extern kylning. En dåligt energieffektiviserad
serverhall kan ha ett PUE-tal på nära 2,0 vilket alltså innebär att det går åt lika mycket energi
till kylning som till att driva servrarna. Vid beräkning av PUE-tal är det viktigt att man vet var
gränsen går, alltså vilka värden som ska inkluderas i beräkningen (thegreengrid.org). Det
finns två typer av anläggningar; Dedicated Data Center och Mixed-Use Data Center. Den
förstnämnda är en fristående byggnad där all infrastruktur och alla utrymmen är till för
datacentret. Mixed-Use Data Center innebär ett datacenter som ligger i en större byggnad, till
exempel belägen på en våning i en större kontorsbyggnad. Ett sådant center kan antingen ha
egen infrastruktur, till exempel i form av kylning eller gemensam med resten av byggnaden.
Vid beräkning av PUE ska man här ta med all yta som tillhör datacentret, till exempel badrum
och kontorsutrymmen.

Figur 5 - Skiss över två olika typer av datacenter (thegreengrid.org)

Det finns fyra kategorier av mätningar av PUE-tal (ibid).
Kategori 0 är en kravbaserad beräkning där man mäter den maximala belastningen under en
12-månaders period. Denna typ av mätning kan endast användas för datacenter som använder
elenergi, och alltså inte andra typer av energi såsom bland annat naturgas eller kylt vatten.

7

Begreppet förklaras i avsnittet Redundans.
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Kategori 1 är en konsumtionsbaserad beräkning där man gör en 12-månaders total kWh
avläsning av UPS-systemets output8. Den totala energin innefattar här alla bränsletyper som
används i datacentret.
Kategori 2 är en konsumtionsbaserad beräkning där IT-belastningen representeras av en 12månaders avläsning av totala kWh av den PDU-output9 som stöder IT-belastningen. Den
totala energin bestäms på samma sätt som i kategori 1. Men den här mätmetoden ger mer
precision av avläsningen av IT-belastningen genom att räkna bort effekten av förluster i
samband med PDU transformationer.
Kategori 3 är en konsumtionsbaserad beräkning där IT-belastningen representeras av en 12månaders total kWh avläsning vid tidpunkten för anslutning av IT-enheter till elsystemet. Den
totala energin bestäms på samma sätt som i kategori 1, men metoden ger högsta noggrannhet
för mätning av IT-belastningen eftersom den tar bort effekten av förluster i samband med
elektriska komponenter för distributionssystem och icke-IT-relaterade enheter såsom rack och
fläktar.

Tabell 1 - Mätningskategorier för PUE (thegreengrid.org)

2.5 PDU
Förkortningen står för ”Power Distribution Unit” och är
en strömfördelningsenhet (datacentertalk.com). Denna
enhet har en enkel input och flera olika outputs. Alltså
in- och utgångar, som fördelar kraften till datorer och
närverksutrustning i ett datacenter.
Det finns två typer av strömfördelningsenheter;

Figur 6 - PDU (ningbo-electric.com)

1. Golvmonterad PDU, vilken har större kapacitet och kan

8

Uninterruptible Power Supply, är en elektrisk apparat som tillför reservström och som slår om från nätdrift till batteridrift
vid ett strömavbrott. Med output menas att man endast tar med i beräkningen förluster från IT-baserad utrustning. Har ström
tillförts till annan utrustning, måste denna del räknas bort vid beräkning av PUE kategori 1, 2 och 3. (thegreengrid.org)
9
Begreppet förklaras i avsnittet PDU.
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distribuera kraften till flera datorer eller nätverksutrustningar med lägre kapacitet.
2. Rackmonterad PDU är storleksmässigt mindre och billigare än golvmonterade PDU.
Kapaciteten är begränsad och den kan endast distribuera kraften inom ett rack. Den
här typen av PDU kallas även för intelligent PDU och kan övervaka den faktiska
strömförbrukningen och kapaciteten i datacentret och håller också reda på temperatur
och fuktighet i racken. Den kan fjärrstyras med hjälp av en webbläsare och kan sända
ut varningar när tröskelvärden överskrids utifrån användarens definition. En annan
fördel är att den ger mer detaljerad avläsning av strömförsörjningen för varje enskild
server så att man kan veta precis hur mycket energi som går åt till varje server.

2.6 Redundans
Redundans innebär att man överdimensionerar en produkt och till exempel installerar två
komponenter fast det bara krävs en komponent (2bokforingstips.se). Detta gör att den andra
komponenten själv kan upprätthålla funktionaliteten om den första komponenten skulle gå
sönder. Redundans byggs ofta in i datorsystem som måste ha hög tillförlitlighet och syftet är
att man vill kunna garantera att upprätthålla serverkapaciteten (pts.se). Genom att skapa
klustrade system, det vill säga att man kopplar ihop flera servrar uppnår man högre
tillförlitlighet. I datorsystem kan man göra så att två datorer arbetar med samma uppgifter, så
skulle en av datorerna sluta fungera så tar den andra över.

2.7 Tier
Säkerheten hos infrastrukturen i en datorhall anges av
olika Tier-nivåer (uptimeinstitute.com). Tiering
innebär att man delar upp data i olika typer av
aktivitetsnivåer och på så sätt kan mindre
energikrävande system användas för data som inte
används lika ofta (idg.se). Det finns fyra Tier-nivåer;
1, 2, 3 och 4, varav nivå 4 är den mest säkra nivån
(greenserverroom.org).
2.7.1 Tier 1

Figur 7 - Redundans vid olika Tier-nivåer,
(Egen bild)

Datorhallen är utrustad med grundläggande
infrastruktur och har ingen redundans (ibid). Vid konfigurationstester måste allt stängas av för
att inte information ska gå förlorad då systemet är känsligt för störningar.
2.7.2. Tier 2

Datorhallen är utrustad med redundanta kapacitetskomponenter och en icke-redundant
distributionsväg som betjänar datorutrustningen (ibid). Dessa redundanta komponenter kan
vid planering tas ur drift utan att datorutrustningen stängs av. Ett oplanerat avbrottsfel kan
påverka datorutrustningen. Årlig service och underhåll av utrustningen behövs.
2.7.3 Tier 3

Ett samtidigt underhållbart datacenter har redundanta kapacitetskomponenter och flera
oberoende fördelningsvägar som tjänar datorutrustningen (ibid). Normalt är det bara en
distributionsväg som samtidigt tjänar datorutrustningen. All IT-utrustning drivs med dubbel
11

kraft och på rätt sätt för att vara kompatibel med hallens topologi. Alla kapacitetskomponenter
kan vid planering tas ur drift utan att det skadar utrustningen. Ett oplanerat avbrottsfel kan
påverka datorutrustningen. För att fastställa samtidig underhållsmässighet av
distributionssystemet mellan UPS:en och datorutrustningen, krävs att all hårdvara har dubbel
ingångseffekt.
2.7.4 Tier 4

Tier 4 är en sammanslagning av Tier 2 och Tier 3 (Christer Omerain, projektsäljare på
Coromatic). Detta innebär ett feltolerant datacenter som har flera oberoende system som alla
har redundanta komponenter och flera distributionskanaler som samtidigt betjänar
datorutrustningen (greenserverroom.org). All utrustning drivs med dubbel kraft. Fel i system,
komponenter eller distributionskanaler påverkar inte utrustningen. Systemet svarar själv på ett
fel och ”självläker”. Komplementära system måste vara fysiskt åtskiljda från varandra för att
förhindra att båda systemen påverkas av en händelse. Kontinuerlig kylning krävs.

2.8 Investering
Företag köper ofta maskiner, lokaler eller något liknande som är tänkt att användas under en
längre tid (Bergenstrand, 2010, s.203). Vid anskaffandet satsar företaget pengar, men nyttan
kommer inte förrän senare. När tiden mellan insatsen och nyttan blir så lång att man vill ta
hänsyn till den vid den ekonomiska bedömningen, har vi en investering.
2.8.1 Investeringsbedömning

Vid en investeringsbedömning behövs det tas hänsyn till flera faktorer (Bergenstrand, 2010,
s. 204). Det första analyssteget är att ta reda på vilka handlingsalternativ som finns till
förfogande. Detta steg behöver inte vara helt enkelt då det kan finnas förutfattade meningar
hos de beslutsfattande personerna om vad som behöver analyseras och vad som inte behöver
analyseras. Nästa steg består i att bedöma de olika handlingsalternativens konsekvenser, man
bestämmer exempelvis hur stor lokalen ska vara respektive vad som ska köpas in. Redan i
detta stadie kan man ana om kostnaderna kommer bli höga och kan i så fall försöka begränsa
investeringen en aning. För varje handlingsalternativ beräknas hur mycket det kommer att
kosta att anskaffa utrustningen samt vilka drift10- och restvärden11 som kommer att
uppkomma.

10

Driftvärde är kostnaden att driva en anläggning. (Bergstrand, s. 204)
Ett restvärde är en investerings kvarvarande värde då den ekonomiska livslängden för tillgången är slut. Restvärdet erhålls
då man säljer tillgången och detta restvärde diskonteras till ett nuvärde i en investeringskalkyl. (3bokforingstips.se/ )
11
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Figur 8 - Arbetsgången vid investeringsbedömning, (Ekonomisk analys och styrning s. 204)

Investeringar pågår ofta över en lång tid och kan därmed vara ganska osäkra (Bergenstrand,
2010, s. 205). En bra investeringsbedömning bör därför innehålla en känslighetsanalys. I
känslighetsanalysen ska man då analysera de olika betalningskonsekvenser som kan
uppkomma varje år. En investering kan vid olika tidpunkter få olika konsekvenser. Ju tidigare
man får pengarna och placerar in dem på banken desto mer blir räntan över tiden istället för
att få pengarna senare. Inflation spelar också en stor roll då pengar idag har ett större värde än
pengar imorgon. Effekten av pengarnas värde kallas för tidspreferens och den hanteras med
hjälp utav en kalkylräntesats som visar hur mycket ränta som är motiverande för företaget.
2.8.2 Investeringskalkyl

En investeringskalkyl är en sammanställning av in- och utbetalningar för ett visst objekt för
ett visst ändamål och för en viss tidsperiod. (Ax, Johansson & Kullvén, 2009, s. 381). En
investeringskalkyl syftar till att bedöma om investeringen ifråga är lönsam (Macheridis, 2005,
s. 52). Man beräknar värdet av grundinvesteringen, in- och utbetalningar samt restvärdet och
man tar hänsyn till investeringens kalkylränta och den ekonomiska livslängden12. När man
ska göra en investering bör en investeringsbedömning göras. Inom projektet görs en
investeringskalkyl, vanligen i definitionsfasen,13 och bör vara en del i beslutsunderlaget för att
acceptera eller förkasta projektet. Investeringskalkyler är oftast utav förenklade modeller
eftersom framtiden vanligtvis är oviss (Ax, Johansson & Kullvén, 2009, s. 381). Att det finns
en stor osäkerhet inom investeringskalkyler är för att man inte på förväg kan veta hur mycket
in- och utbetalningar som kommer att finnas och när i tiden dessa kommer att ske.
Investeringskalkyler är inte det enda beslutsfattande underlaget. Eftersom en investering kan
påverka företaget på lång sikt ställs det krav på särskilda analyser ur ett företagsstrategiskt
perspektiv. Även arbetsmiljö, produktkvalitet och tänkbara reaktioner från konkurrenter
spelar stor roll i beslutsfattandet.

12

Ekonomisk livslängd är den tid som en investering är, eller bedöms vara, företagsekonomiskt lönsam. (expowera.se/)
I definitionsfasen samlar man in de krav och önskemål som ställs på det som ska levereras i slutet av projektet.
(projektledare.info)
13
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Syftet med en investeringskalkyl är att uppskatta dess lönsamhet och konsekvenser (Belfrage
Carlberg, 2003, s. 271). De vanligaste metoderna inom investeringskalkylering är
annuitetsmetoden, internräntemetoden, nuvärdemetoden samt återbetalningsmetoden. Det
finns en mängd olika sorters investeringar som företag kan göra (Andersson, 2008, s. 293294). De reala investeringarna kan till exempel vara anläggningstillgångar såsom byggnader,
maskiner och inventarier. Dessa investeringar görs oftast för att påverka
produktionskapaciteten för företaget. Det finns också finansiella investeringar som innebär
investeringar inom aktier och värdepapper och immateriella investeringar. Investeringar som
innebär att företaget satsar mer på ”mjuka” parametrar som till exempel utbildning av
personal, produktutveckling och så vidare. Den reala investeringen kan sedan delas in i bland
annat miljöinvesteringar, kvalitetsförbättring, säkerhetsinvesteringar med mera. Dessa är
oftast frivilliga investeringar som företaget kan göra och behöver heller inte ha som syfte att
gå med ekonomisk vinst, vilket gör investeringarna lite speciella.
2.8.3 Kalkylränta

Den ränta som vi använder oss utav när vi beräknar tidspreferensen kallas kalkylränta
(Bergstrand, 2010, s. 205-206). Kalkylräntan utgör kortfattat en avvägning mellan lönsamhet
och likviditet. Har företaget många och stora investeringar kan man behöva räkna med en hög
kalkylränta då företaget kan ha ont om pengar. Har företaget gott om pengar brukar
kalkylräntan sjunka då man har svårt att hitta användning för allt kapital. Kalkylräntan, även
kallad diskonteringsräntan ska motsvara avkastningskravet på kapitalet (Andersson, 2008, s.
296).

2.9 Investeringsbedömningsmetoder
För att göra en investeringsbedömning används metoder inom tre olika huvudgrupper;
återbetalningstid, diskonteringsmetoder samt internräntemetoden (Bergstrand., 2010, s. 214).
Återbetalningstiden visar hur lång tid det tar innan investeringens belopp betalar tillbaka sig i
form av inbetalningsöverskott. I diskonteringsmetoderna ingår ränteberäkningar som;
nuvärde, slutvärde eller annuiteter. Dessa används för att beräkna värdet av betalningar vid
olika tider. Internräntemetoden innebär att man använder ränteberäkning för att beräkna
investeringens avkastning under vissa förutsättningar. Ett kriterie är att man ska acceptera ett
projekt endast om internräntan är större än kapitalkostnaden (Magni, C. A., (2010). Average
internal rate of return and investment decisions: a new perspective).
2.9.1 Återbetalningsmetoden

Återbetalningsmetoden, även kallad payback-metoden, är en enkel metod för att se inom
vilken tid investeringen är återbetald (Ax, Johansson & Kullvén, 2009, s.391). För att få ut
återbetalningstiden tar man grundinvesteringen delat med det årliga inbetalningsöverskottet.
När man fått ut återbetalningstiden jämför man det sedan med det tidskrav som företaget har
satt för investeringen. En regel inom återbetalningsmetoden är att tiden inte ska överstiga
investeringens ekonomiska livslängd (Brealey, Myers & Allen, 2011, s. 133). Det positiva
med återbetalningsmetoden är att innebörden av metoden är lätt att förstå samt relativt lätt att
genomföra (Bergstrand, 2010, s. 215). Återbetalningsmetoden kan dock ge missledande
information på grund av att beräkningen avslutas efter att betalningstiden har räknats ut
(Brealey, Myers & Allen, 2011, s. 134). Investeringens livslängd fortgår och kan då både
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generera kostnader och intäkter. Metoden tar heller inte hänsyn till räntan som gör att
återbetalningens tid kan förändras. Återbetalningsmetoden används oftast som en första
beräkning för att se om man bör fortsätta med andra beräkningar sedan.
2.9.2 Nuvärdemetoden

Vill man få tydligare siffror kan man beräkna nuvärdesmetoden, antingen istället för, eller
efter återbetalningstiden (Bergstrand 2010, s. 215). Denna metod tar hänsyn till räntan.
Nuvärdesmetoden, även kallad kapitalvärdemetoden innebär att man räknar om
investeringens in- och utbetalningar till samma tidpunkt, oftast den tidpunkt då investeringen
påbörjas, det vill säga år noll (Ax, Johansson & Kullvén, 2009, s.395). För att beräkna
nuvärdet behöver man veta grundinvesteringen, inbetalningsöverskottet per år, den
ekonomiska livslängden samt ha en beräknad kalkylränta. Om nettonuvärdet är större än noll
innebär det att investeringen är lönsam. Nuvärdet tar hänsyn till de diskonterade
inbetalningarna för investeringen (Brealey, Meyers & Allen, 2011, s. 129). Företaget bör välja
den investering som ger högst positivt nuvärde då det blir mer lönsamt (Andersson 2003, s.
302). Tar man sedan grundinvesteringens summa och subtraherar med nuvärdet får man fram
nettonuvärdet (Brealey, Meyers & Allen, 2011, s. 129).
2.9.3 Känslighetsanalys

Vid investeringskalkylering görs antaganden av olika variabler, om kassaflöden, kalkylränta,
ekonomisk livslängd och restvärde (1bokforingstips.se). De antaganden man gör är osäkra, så
det kan vara en fördel för företag att göra en känslighetsanalys. Detta innebär att man
förändrar en variabel i taget i en investeringskalkyl och tittar på hur utfallet blir och får då
fram hur känslig en investering är för förändringar i vissa variabler (Carmichael, D. G.
(2011)). Man undersöker hur kapitalvärdet påverkas genom att simulera förändringar i
variabelvärdena, därmed får man ett bättre informationsunderlag för investeringsbeslutet
(blinfo.se). I investeringssammanhang är det vanligt att man beräknar kritiska nivåer för
investeringsalternativets variabler. Variabelns kritiska nivå är då den punkt där man beräknar
att investeringsalternativet går från att bli lönsamt till att bli olönsamt. När man gör en
investeringskalkyl måste man räkna med osäkerhet, vilket yttrar sig när man ska fastställa
investeringens ekonomiska livslängd eller kalkylräntan (Macheridis, 2005, s. 54). Med hjälp
av känslighetsanalyser räknar man om investeringskalkylen genom att sätta olika värden på
exempelvis kalkylräntan och man får på så sätt fram vilken marginal som gör investeringen
lönsam eller olönsam.
2.9.4 Livscykelanalys

Med hjälp av en livscykelkostnadskalkyl, s.k. LCC-analys (Life Cycle Cost på engelska)
beräknas kostnaden för att använda ett objekt i dess avsedda tillämpning över hela
tidsperioden av förväntad användning (Avery. P, (2011) Calculating life-cycle cost). LCCanalysen tar normalt hänsyn till förlorad produktion och korrigerade underhållskostnader.
Analysen är till för att skapa beslutsunderlag och öka mängden alternativa lösningar på ett
tekniskt problem (byggherre.se). För alla investeringar där man avser att göra en
energieffektivisering är det bra att göra en livscykelkostnadskalkyl för att se om investeringen
är lönsam under den tekniska livslängden, eller för att hitta andra mer lönsamma alternativ
(energieffektivisering.net). I kalkylen tar man hänsyn till följande punkter:
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 Energianvändning efter kostnadseffektiv åtgärd
 Investeringskostnad
 Servicekostnader
 Teknisk livslängd
 Periodiskt underhåll
Man tar i första hand alltså inte hänsyn till inköpskostnaden, utan ser till det framtida
kostnadsutfallet (byggherre.se). Vid inköp av produkter vid en energieffektiviseringsåtgärd är
det viktigaste inte vilken produkt som har lägst inköpskostnad, utan vilken produkt som har
lägst energikostnader och är billigast att underhålla. Det är nästan alltid så att
energikostnaderna under produktens livslängd är viktigare att ta hänsyn till för de totala
kostnaderna, än kostnaden för investeringen.
Det finns egentligen två olika definitioner av begreppet LCC (ibid):


LCC är ett mått på ett systems eller en utrustnings samlade ekonomiska konsekvenser
under hela dess livslängd.
 LCC är ett jämförelsetal för ett systems eller en utrustnings samlade ekonomiska
konsekvenser under hela dess livslängd där vissa förenklingar och uteslutningar skett
för att underlätta användningen av jämförelsetalet.
Vid LCC-beräkningar hamnar man lätt i den sistnämnda definitionen, eftersom det är mest
praktiskt. Vissa kostnadselement utesluts avsiktligt därför att de bedöms vara små, lika för
olika alternativ, eller för att de redan har förbrukats och på så sätt inte påverkar framtida
beslut. I och med detta kan LCC-metoden inte utan vidare användas som budgethjälpmedel.
Vid en LCC-beräkning summerar man alltså ihop grundinvestering, driftkostnad och
underhållskostnad (ibid). Nuvärdesmetoden är troligen den vanligaste formen av LCCberäkning, vilken innebär att man räknar om pengars värde till nuvärdet, alltså det värde
pengarna skulle ha när beslut om investeringen tas. Man kan också använda sig av paybackmetoden, vilken innebär att man beräknar hur många år det tar innan investeringen har
genererat en besparing, alltså betalat tillbaka sig. Med den här metoden dividerar man
investeringen med den förväntade årliga besparingen, vilket gör att metoden inte blir så precis
eftersom man varken tar hänsyn till räntan eller investeringens livslängd. Metoden används
mest som översikskalkyl.

2.10 Lönsamhetsbedömning
En lönsamhetsbedömning kan göras på många olika sätt (Ax, Johansson & Kullvén, 2009, s.
39-40, 395-440). Den vanligaste metoden är att använda sig utav räntabilitetsmått , men
lönsamhetsbedömning på investeringar kan även göras med hjälp utav nettonuvärdesmetoden,
annuitetsmetoden och internräntemetoden.
Om en investerings nettonuvärde blir större än noll är investeringen ekonomiskt lönsam (Ax,
Johansson & Kullvén, 2009, s. 395). Den kalkylränta som används i
nettonuvärdesberäkningen innehåller ett avkastningskrav vilket innebär att om investeringens
nettonuvärde är större än noll visar den vad investeringen genererar utöver avkastningskravet.
Skulle nettonuvärdet blir precis noll kommer investeringen endast att generera det
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avkastningskravet som var satt. Om nuvärdet visar att investeringen går med vinst så gör även
annuitetsmetoden det (Ax, Johansson & Kullvén, 2009, s. 396). Skillnaden på dessa metoder
är att i nuvärdesmetoden räknar man ut varje års inbetalningsöverkott och hur mycket det är
värt om ett X antal år. Med annuitetsmetoden delar man upp investeringens grundinvestering
över investeringens livslängd och gör därmed en genomsnittlig summa varje år.
Internräntemetoden visar istället vilken kalkylränta investeringen har för att resultera i noll
(Ax, Johansson & Kullvén, 2009, s. 399-400). Denna metod visas i procenttal och besvara
frågan; Vilken avkastning får investeringen. Om internräntan är större än kalkylräntan är
investeringen lönsam.
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3.0 Metod
I det här kapitlet presenteras hur vi har gått tillväga samt vilka metoder vi har använt oss av
under uppsatsens gång för att mot slutet kunna besvara vår huvudfråga.
För att kunna skriva en uppsats bör metoden vara genomtänkt. Hur ska informationen fås? Ur
vilket perspektiv ska den skrivas? Är uppsatsen ur en kvantitativ eller kvalitativ ansats? Vilket
förhållningssätt anses författarna ha i uppsatsen? Bland annat detta kommer att tas upp i det
här kapitlet.

3.1 Synsätt
Med begreppet synsätt menas hur vi uppfattar tillvaron, ontologi, och hur man når kunskap,
epistemologi (Eriksson, Wiedersheim-Paul, 2011, s. 81). Inom ontologin och epistemologin
finns fyra olika huvudinriktningar mellan vilka man som forskare måste göra ett medvetet
eller omedvetet val (1infovoice.se). Beroende på vilken inriktning man väljer styr vilket syfte
och eventuella frågeställningar som man intresserar sig för, samt vilken datainsamlingsteknik
och analysmetod man använder.
3.1.1 Ontologi

Ontologin bestämmer hur vi uppfattar tillvaron (Åsberg, 2001, s. 3). Innan man undersöker
något empiriskt har man redan föreställningar om hur det är. Detta utgör en ram för hur
kunskapen skapas och framstår som meningsfull. Man pratar om två olika sorters ontologi;
realism och idealism (Allwood & Erikson, 2010, s, 42-43). Ontologi innebär att man ser på
hur världen är konstruerad. Man ser också på hur forskningens studieobjekt är utformat. Den
så kallade naiva realismen innebär att man ställer upp en hypotes som är oberoende av
betraktaren. Man menar att världen är som vi uppfattar den. Detta gör vi dagligen. Det finns
dock problem med att vi uppfattar världen eftersom i vissa fall uppfattar vi människor saker
och ting olika. Våra upplevelser är förknippade med våra tidigare kunskaper, vilket gör att vi
uppfattar olika. Detta kallas kritisk realism. Om vetenskapliga forskare gör den kritiska
realismen till en objektiv forskning kallas det för epistemologisk idealism, vilket innebär en
förståelse för hur omvärlden är bunden till vår förförståelse. De anser att det finns en yttre
värld som inte går att uppleva på något annat sätt än vad den är. Gränsen mellan ontologi och
epistemologi är inte lätt att säga (Allwood & Erikson, 2010, s, 44). Hur kan vi beskriva vad
kunskap är, det vill säga epistemologi, om vi inte har en föreställning om hur kunskapen är
beskaffad, det vill säga ontologin?
3.1.2 Epistemologi

Epistemologi innebär att man frågar sig vad kunskap är (Allwood & Erikson, 2010, s, 37-38).
Man anser att kunskapen är sann så länge den som har kunskapen själv tror på den och
personen kan ge rimliga skäl för att tron är sann. Inom filosofin menas med epistemologi, hur
man går tillväga när man tar fram ny kunskap (1infovioce.se). Det finns två motsatser:
empirism ↔ rationalism samt atomism ↔ holism. Inom empirismen menas att man bara kan
nå ny kunskap genom att observera verkligheten och dra slutsatser från dessa observationer,
vilket kallas induktion. Rationalismen å andra sidan använder deduktion, vilket innebär att
man når ny kunskap genom att resonera sig fram till nya sanningar, utifrån logiska
antaganden eller sanningar. Enligt atomismen kan man få fram hela sanningen genom att
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studera avgränsade delar av verkligheten och man kan dra övergripande sanningar genom att
summera sanningar från olika avgränsade delar av verkligheten (ibid). Således är helheten
summan av delarna. Inom holismen menar man tvärtom att man inte kan nå helheten genom
summering av delarna och de flesta sanningar nås inte genom att studera små avgränsade
delar av verkligheten.

Figur 9 - Den epistemologiska världskartan (1infovoice.se)

3.2 Perspektiv
”Med Hermeneutik avses vetenskapsteoretisk inriktning, vilken har sin hemort inom
humanvetenskapen (Geisleschaft) och avgränsar sitt användningsområde från
naturvetenskapen (Naturwissenschaft) och vars metod och forskningsmål innefattar tolkning
av texter och textliknande dokument genom dialektisk process i avsikt att nå en så djup
förståelse som möjligt av dokumentens innebörd och mening” (citerat av Hans Åkerberg,
Egidius, 1986, s, 44)
Hermeneutik kommer från grekiskan och betyder tolkning och budskap (Egidius, 1986, s, 4154). Till skillnad från naturvetenskaperna som försöker hitta orsaksförklaringar till
händelseförlopp bör samhällsvetenskaperna försöka förstå innebörden som människan lägger
i sina handlingar (Brante & Fasth, 1982, s 41). För att förstå samhället måste man tolka
innebörden gällande till exempel historiska händelser eller politiska system. Denna tolkning
kan aldrig vara fullständig om den inte sätts in i det större sammanhang i vilken den ingår.
Inom hermeneutiken menas alltså att delar endast kan förstås om de sätts i samband med
helheten och på samma sätt kan helheten bara förstås om man förstår delarna (Alvesson &
Sköldberg, 2005, s, 193). Hermeneutikerna gör en tolkning av texter och hänvisar dem till
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verkligheten med hjälp av språket (Egidius, 1986, s, 41-54). De använder sig mycket utav
informations- och tankeutbyte. Tvärtemot positivisterna så anser hermeneutikerna att det finns
viktig information mellan raderna, vilket innebär att de vill att varje enskild person ska tolka
texter och få en egen inlevelse till texten. Hermeneutikerna använder inte sig utav ett neutralt
språk som positivisterna, utan vill att varje person ska få en egen uppfattning. Man betraktar
texter, uttryck, tecken men också människors olika uppfattningar, motiv och känslor.
Hermeneutikens mål är att göra tolkningar så att de stämmer med kunskapskällor och så att de
är trovärdiga (ibid.). Med detta perspektiv menas att med namn och årtal förknippas mer än
bara siffrorna och namnet, då det förknippas med vad som hände och vem som gjorde vad det
årtalet. Man anser att detta är en viktig vetenskapsmetod när det gäller människor, händelser
och kulturella fenomen. Förståelse utvecklas i processen mellan den tolkande och det som
tolkas, det vill säga mellan subjektet och objektet (Brante & Fasth, 1982, s, 41). Att ”veta”
innebär att man såg eller har sett något och betecknar en förfluten insikt (Ödman, 2007, s, 31).
Men verbet ger även uttryck för nutid och anger att man förstår baserat på en förståelse man
har. Gällande ofta förekomna företeelser har vi utvecklat en förförståelse vilken innebär att vi
inte behöver lägga tid på att tolka, sinnesintrycken, tolkningen, förståelsen och språket går
ihop utan att man kan urskilja några olika faser.
Under 1800-talet till 1960-talet dominerade positivismen och man ifrågasatte hermeneutiken
(ibid.). Man ansåg att människan var utav kött och blod och vi umgicks tack vare
nervsystemet, det var inget utrymme att tolka denna information. För att utveckla
kunskapsprocessen idag behövs hermanvetenskapen för att studera kunskapen. I dagens
lärande innebär den hermeneutiska metoden att man lär sig att vara kreativ med mer
diskussioner och användning av sina egna tankar i skolan. I skolans värld kan ett prov vara
positivistiskt då det finns rätt och fel, det vill säga det finns inte utrymme till egna tankar och
reflektioner. Inom sjukvården finns det en vetenskaplig positivism när det gäller den tekniska
och funktionella biten medan patientvården är hermeneutisk vilket innebär att man går efter
individens behov. Den logiska positivismens grundtanke är att vetenskap måste bygga på
objektiva observationer och logiskt tänkande (Egidius, 1986, s, 32-34). Positivisterna ansåg
att det som hade någon mening, uppfattning eller innebörd var subjektivt och godtyckligt
vilket innebar att det inte var en objektiv observation. Idag står positivism för logisktrationellt tänkande, intersubjektivt begripliga framställningar samt noggrann prövning av
teorier och påståenden (Egidius, 1986, s, 38-40).
Vi har valt att använda oss av det hermeneutiska perspektivet eftersom vi tolkar och bedömer
den informationen vi får fram. De siffror vi får fram kan tolkas olika utifrån betraktaren
beroende på vilka lönsamhetskriterier som finns.

3.3 Förklaringsmodeller
Man brukar skilja mellan induktion och deduktion när det gäller förklaringsmodeller
(Alvesson & Sköldberg, 2005, s, 54-56). En induktiv ansats utgår från empirin och en
deduktiv ansats från teorin, vilket innebär att den induktiva ansatsen utgår från en mängd
olika fall och menar att det finns ett giltigt samband mellan dessa, medan den deduktiva
ansatsen utgår från en generell regel och menar att denna regel förklarar ett enskilt fall. En
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tredje modell är abduktion, vilken innebär att man tolkar ett fall utifrån ett hypotetiskt
övergripande mönster vilket förklarar fallet (ibid). Tolkningen ska sedan styrkas av nya
iakttagelser. Under tiden både utvecklar man empirin och justerar teorin. Abduktion utgår
alltså precis som induktion, från empiriska fakta, men avvisar inte heller likt deduktion,
teoretiska förföreställningar.

3.4 Kvantitativ eller Kvalitativ ansats
På 1930-talet studerade forskare människors upplevelser och förståelse och på den tiden
dominerade positivismen (Allwood & Erikson, 2010, s, 151). Detta innebar att forskarna
kände sig marginaliserade. Trots detta lyckades forskarna få igenom sin forskning och på
1970-talet började kvalitativ forskning användas i denna sortens forskning. Under senare tid
har det blivit allt vanligare att lägga dessa, den kvalitativa och kvantitativa forskningen som
metodundervisning på universitetsnivå. Förr skulle man använda antingen den kvalitativa
metoden eller den kvantitativa, det vill säga båda kunde inte användas i samma studie. Idag
finns dock en ansats som kallas ”mixed methodes” vilket innebär att båda ansatserna kan
användas i samma studie bara man ger utrymme för den kvalitativa metoden.
En kvantitativ metod innebär att författarna eller forskarna samlar in numerisk data genom
intervjuer och/eller observationer (ne.se). Data sammanfattas i statistisk form och analyseras
ur utgångspunkten som från början endast var en hypotes. Genom den kvantitativa
forskningsmetoden kan man ansluta sig till antingen kunskapsteoretisk empirism eller
kunskapsteoretisk rationalism (Allwood & Erikson, 2010, s, 152). Den teoretiska empirismen
innebär att kunskapen är sann eftersom den stämmer överens med verkligheten (Åsberg,
2001). Den teoretiska rationalismen innebär att utsagan är sann eftersom den överensstämmer
med intellektet, förnuftet och logiska lagar. Den kvantitativa metoden kan besvara frågorna
hur många och hur mycket (Allwood & Erikson, 2010, s, 155)
En kvalitativ ansats innebär inom samhällsvetenskapen att författaren själv befinner sig i den
sociala verklighet som ska analyseras och med hjälp av olika arbetssätt samlar in information
(ne.se). Informationen kan ske till exempel via datainsamling, enkäter eller intervjuer och
sedan analyseras det som kommit fram i empirin med vad andra har fått fram i sina teorier.
Den kvalitativa metoden anses inte vara så pass enhetlig som den kvantitativa metoden
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s, 87). I den kvalitativa metoden är syftet att ha en
betydelse. Studierna inom denna metod kan skilja sig mycket även när det gäller den
grundläggande vetenskapliga filosofin (Allwood & Erikson, 2010, s, 152). Vissa påstår att
man till en viss del alltid använder sig utav den kvalitativa metoden. Som exempel på detta är
i en forskningsstudie hur data ska skrivas och förklaras och hur bör resultaten tolkas. Härmed
kan man hävda att all forskning mer eller mindre alltid är kvalitativ, men om man använder
sig utav ord som; några, mycket, finns eller finns inte, kan man också säga att forskningen
består utav kvantitativa inslag i den kvalitativa metoden. Den kvalitativa metoden kan också
användas i samband med mätning av siffror (Allwood & Erikson, 2010, s, 152-153). Detta
innebär att man kan analysera och jämföra mätresultat. Mätningar och siffror får härmed
användas i begränsad form.
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Ett problem som uppkommer inom de två ansatserna är att man antar att de täcker upp alla
forskningsfrågor (Allwood & Erikson, 2010, s, 153-154). Är det inte den kvalitativa ansatsen
så är det den kvantitativa och tvärt om. I många fall kan det vara svårt att bestämma om
forskningen är kvalitativ eller kvantitativ då metoderna kan överlappa varandra beroende på
hur man tolkar de olika ansatserna. Det finns många olika vetenskapsmän som har beskrivit
ansatserna och de visar sig vara ganska liknande i vissa av fallen.

3.5 Operationalisering
Operationalisering innebär ett mätbart kriterium för ett begrepp (Eriksson & WiedersheimPaul, 2011, s, 79). Kort sagt att precisera ett begrepp. För att få en operationell definition
måste forskaren skapa ett eget mätinstrument som passar för det man vill ta reda på
(Ejvegård, 2012 s, 82). Ett sådant mätinstrument skulle kunna vara ett frågeformulär där man
tar reda på respondentens intresse i en viss fråga. Måttenheten kan vara de antal poäng som
respondenten får sammanlagt på alla frågor. Svårigheten med detta mätinstrument ligger i
validiteten, det vill säga om man verkligen får fram ett trovärdigt svar. En annan svårighet
kan vara hur pass hög reliabilitet, alltså tillförlitlighet, mätinstrumentet och måttenheten har
(Ejvegård, 2012, s, 77). Om respondenten i vårt exempel med frågeformuläret anger svar på
olika frågor som motsäger varandra, måste detta anses ha låg reliabilitet (Ejvegård, 2012, s,
79).
Vi kommer att använda oss utav Green Data Centers kalkyler som referenser vid beräkning av
kostnaderna för energieffektiviseringen av datorhallen. Vi kommer att använda oss utav
liknande siffror som Green Data Center. Men eftersom hallarna inte ser likadana ut och ligger
lite olika kommer vissa kostnader och intäkter läggas till. Dessa kostnader har vi hittat hos ett
företag på Internet som säljer rack. Vårt första steg är att med hjälp av återbetalningsmetoden
beräkna hur lång tid det tar innan investeringen är återbetald. Enligt Lars Wihlborg har
Wexnet satt en tänkbar återbetalningstid på 5 år. Om investeringen inte är återbetalad inom 5
år, kommer vi ändå att fortsätta våra beräkningar för att kunna förklara varför investeringen är
olönsam. När vi har fastställt återbetalningstiden ska vi göra en nuvärdesberäkning för att se
om investeringen lönar sig. Vi kommer att använda oss av fyra olika scenarier för att se
händelseförloppet vid olika räntesatser, vilket även kallas att göra en känslighetsanalys. De
fyra scenarier vi använder oss av motsvarar fyra olika räntelägen. Vår sista beräkning består
av en livscykelanalys, där vi beräknar alla kostnader som kommer att uppstå under
operatörshotellets ekonomiska livslängd.
För att inhämta information till arbetet har en av författarna åkt till Växjö Energi och träffat
Lars Wihlborg (driftchef på Wexnet) och Camilla Jänen (controller på Växjö Energi).
Intervjun var av sorten ostrukturerad intervju då vi ställde frågor som olika människor hade
kunnat svara olika på. Intervjun blev mer till ett möte då författaren endast behövde ställa en
utav frågorna då resterande frågor diskuterades fram längs mötets gång. Mötet spelades in via
en telefon och kunde därefter avlyssnas av den andre författaren. Samma författare har varit i
Växjö och haft möte med Camilla Jänen en gång extra för att få tillgång till siffror som vi ska
använda i investeringskalkylerna. Hon har också träffat Dan Johansson som är drifttekniker
på Wexnet. Där fick hon gå rundvandring och se hur datorhallen ser ut idag. Detta möte
spelades inte in utan skrevs ner och tolkades sedan av författaren. Båda författarna har också
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haft mailkontakt med Johan Saltin som är ansvarig för fjärrkylan på Växjö Energi. Vi blev
rekommenderade av Lars Wihlborg att kontakta företaget Coromatic för att få en mer teknisk
förståelse av hur datorhallar fungerar. Även det mötet började med en ostrukturerad
intervjufråga som därefter övergick till att frågorna diskuterades fram och blev besvarade allt
eftersom. Detta möte spelades också in på telefon och informationen tolkades sedan både till
empirin och teorin. All information har tolkats ur ett hermeneutiskt perspektiv och
investeringskalkylerna gjordes med hjälp utav de insamlade siffrorna. Efter att beräkningarna
gjorts har vi tolkat resultatet och gett rekommendationer. En utav författarna åkte till Växjö
för att redovisa de siffror som vi kommit fram till och berättade vad vi rekommenderar för
framtida investeringsbeslut för Camilla Jänen och Lars Whilborg på Växjö Energi. Detta
mötet spelades inte in och det utgick ifrån en powerpoint som författaren visade upp.
3.5.1 Val av forskningsmetod

Ansatsen är kvalitativ, då vi efter insamlande av information kommer tolka och analysera data
enligt vår frågeställning (Allwood & Erikson, 2010, s, 152). Vi vill hitta betydelser och
mening i den informationen vi behandlar, snarare än mängd och egenskaper (Nylén, 2005, s
10) samt tolka informationen (Nylén, 2005, s 12). Enligt vårt ontologiska synsätt är vår
uppgift att ta fram ett investeringsunderlag som Växjö Energi kan använda vid ombyggnad av
deras nuvarande operatörshotell så att man kan öka säkerheten och uppnå en bättre
energieffektivisering. Vår epistemologiska utgångspunkt är att i den utsträckning företaget,
alltså Växjö Energi tillåter observera och hämta kunskap till vår arbetsgång genom
iakttagelser (Åsberg, 2001, s 29). Med hjälp av det hermeneutiska perspektivet kan vi tolka
och bedöma den information vi får fram. Eftersom olika betraktare tolkar olika kan de siffror
om lönsamhet vi får fram ge utrymme för olika tolkningar, beroende på vem som tar del av
vårt arbete. Detta understryker att det i vårt arbete finns utrymme för våra egna tolkningar
genom hermeneutiken. Validiteten ligger i våra intervjufrågor och reliabiliteten visar hur
trovärdiga frågeställningarna och de svar vi får är.

3.6 Validitet och Reliabilitet
Validitet kan ses som ett mätinstruments förmåga att mäta (Eriksson & Wiedersheim-Paul,
2011, s, 59-60). Ett exempel på detta är om man mäter effektiviteten så ska också mätningen
ge besked om hur effektiviteten är. Det är viktigt att mätinstrumentet visar allt som ska mätas.
I L, T. Eriksson & F. Wiedersheim-Paul´s bok ”Att utreda, forska och rapportera” ges ett
exempel på om man vill mäta intelligensen och mätinstrumentet endast mäter
minnesförmågan. Att bara mäta minnesförmågan innebär att undersökningen endast är gjord
på en del utav hela intelligensmätningen.
När det gäller validitet är en viktig faktor att mätningarna ska vara trovärdiga (Ejvegård,
2012, s, 80-81). Ett exempel på ett validitetsmått är mätningen av miljöproblem där man
mäter vattnets tjänlighet och ständigt upptäcker nya cancerframkallande ämnen i vatten med
klor. Detta innebär att validiteten är högst osäker (Ejvegård, 2012, s, 80-81). Validitet delas
upp i två delar; den inre respektive den yttre validiteten. Inre validitet innebär en
överensstämmelse mellan begrepp och de mätbara förklaringarna av dem. Det går att utföra
den inre validiteten utan att göra en empirisk undersökning, men i vissa fall måste en empirisk
mätning finnas för att kunna reda ut mätningarna. Med den yttre validiteten ser man om
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mätvärdet som man fått fram överensstämmer med verkligheten. Denna sorts validitet är
oberoende utav den inre validiteten. Eftersom man ska se om det mätvärde man fått fram
stämmer med verkligheten innebär det att man måste använda sig utav empiriskt material.
Reliabilitet är ett krav på validiteten (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s, 61). Kravet
finns för att mätinstrumentet ska ge trovärdiga och sanna resultat. En metod eller angreppssätt
bör ha hög reliabilitet eftersom om någon annan gör samma mätning bör de också få samma
resultat. I tolkande utredningar kan reliabiliteten vara ett stort problem. Ett exempel på ett
problem kan vara att när man mäter någonting i siffror kan man få en känsla av exakthet, som
kan vara missledande i vissa fall. Att mäta reliabilitet innebär att man bör göra samma
mätning två eller flera gånger med samma personer (Ejvegård, 2012, s, 78). Skulle svaren då
bli olika dessa gånger har mätningen låg reliabilitet. För att mäta reliabiliteten kan man också
dela upp enkäterna i två högar, skiljer sig svaren mycket mellan de två högarna så är
reliabiliteten låg. Att mäta reliabiliteten innebär att man ska kunna göra undersökningen flera
gånger och få samma resultat som tidigare, vilket då innebär att reliabiliteten är hög. Man kan
också ha några kontrollfrågor som läggs in i enkäten efteråt. Är det då liten skillnad mellan
kontrollfrågorna och de ordinarie frågorna så är också reliabiliteten hög.
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4.0 Empiri
Det här kapitlet beskriver hur verksamheten ser ut idag. Här presenteras de empiriska data
som vi har samlat in med hjälp utav intervjuer, telefonsamtal och möten med personer på två
olika företag; Växjö Energi AB och Coromatic AB.
Vi har fått ett uppdrag av Växjö Energi som innebär att vi ska undersöka den ekonomiska
lönsamheten i att energieffektivisera ett befintligt operatörshotell. Vi har diskuterat med Lars
Wihlborg på Växjö Energi om vad de skulle vilja få ut av projektet och vi kom då också fram
till att vi behövde få mer förståelse för hur datorhallar fungerar. Vi har haft ett möte med
Christer Omerain och Angelica Leksell från Coromatic, ett företag som projekterar så kallade
gröna datorhallar. Vi har därefter sett över siffror från Växjö Energi angående hur deras
energiförbrukning ser ut idag, vad deras serverlast är och vad det troligen kommer att kosta
vid en ombyggnad. Vi har då antagit att de flesta kostnaderna liknar dem från Green Data
Center. De siffor vi har använt har vi fått från Camilla Jänen, Controller på Växjö Energi. Vi
har också varit i kontakt med Dan Johansson som är drifttekniker på Wexnet och han har gett
oss den informationen vi behövde angående hur datorhallen ser ut idag och vi har dessutom
gjort ett studiebesök i datorhallen tillsammans med Dan. För att få reda på om fjärrkylan
skulle kunna användas i den gamla datorhallen har vi haft mailkontakt med Johan Saltin som
är ansvarig för fjärrkylan på Växjö Energi. Efter insamling av all data har vi gjort en
sammanfattning och via mail ställt ytterligare frågor när vi kommit på att vi behöver mer
information.

4.1 Växjö Energi AB
Växjö Energi AB (VEAB) är ett energibolag där kärnverksamheten är att producera och
distribuera el, fjärrvärme och fjärrkyla samt IT-kommunikation (1veab.se). Växjö Energi är en
del utav Växjö kommun och satsar mycket på miljö- och teknikutveckling. Idag har Växjö
Energi en datorhall som drar alldeles för mycket
energi (Lars Wihlborg, personlig kontakt, 2012-0328) Lars Wihlborg på Växjö Energi tror att PUEtalet för den nuvarande datorhallen ligger på 1,8-2
vilket är alldeles för högt eftersom man vill sträva
efter ett PUE-tal på 1 eller strax över 1. Från början
var det meningen att datorhallen endast skulle vara
till för det öppna stadsnätet vilket innebär att
teleleverantörer kan köpa in tjänsten och på så sätt
nå ut till stadens alla kunder (Dan Johansson,
Drifttekniker på Wexnet). Men efter ett tag växte
även intresset hos andra företag som önskade att
hyra in sina datorservrar och hyra egna rackplatser
i datorhallen. Växjö Energi ser till att nätet
fungerar medan kunderna själva ansvarar för
servrarna. Med tiden blev det fler företag som
hyrde in sig i datorhallen och fördelningen av
Figur 10 - Ungefärlig skiss av datorhallen idag,
servrarna blev då ogenomtänkt. Det fungerar så att (Egen bild)
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varje större kund har ett eget utrymme som bara de och Växjö Energi kommer åt.

4.2 Datorhallens struktur idag
Dagens datorhall är ett så kallat dedicated data center
och är alltså en fristående byggnad där alla
utrymmen är till för datacentret (thegreengrid.org). I
dagsläget kyls datorhallen av 9 kylmaskiner som
pumpar ut kyla till datorservrarna genom uttag i
golvet (Dan Johansson, Drifttekniker på Wexnet).
Den värme som servrarna släpper ut går direkt ut i
luften vilket är onödigt eftersom man skulle kunna
återanvända spillvärmen, men då måste hela
kylsystemet bytas ut. Eftersom fjärrkylan är kopplad Figur 11 - Varma och kalla luftgångar.
till det nya datacentret Green Data Center och den (2idg.se)
hallen ligger i samma område som den befintliga
datorhallen kommer vi att räkna på hur det skulle bli om man kopplar fjärrkylan även till den
befintliga datorhallen. Dagens datorhall är uppbyggd så att varje företags servrar avgränsas
med hjälp av nät. Placeringen av servrarna är inte optimalt ur ett energiperspektiv, de står i
flera små rader istället för vad som hade varit mer effektivt, långa rader där man delar upp
kyla på ena sidan och tar tillvara på värmen på andra sidan. Det finns företag som önskar att
ha ett eget avgränsat rum till sina servrar, vilket också tidigare har förekommit i datorhallen.
Men med den ombyggda hallen är tanken att man inte ska kunna erbjuda sådana lösningar,
eftersom det är mindre energieffektivt att ha små rum, istället för ett stort rum där man kan
ställa servrarna i rader. Datorhallen har ett så kallat Dx-system, Direct Expansion, som man
efter ombyggnad vill göra om till ett system av typerna frikyla och fjärrkyla.

4.3 Ekonomiska mål och krav
Eftersom Växjö Energi AB ägs utav Växjö kommun har de vissa krav på sig när det gäller
investeringar (Camilla Jänen, controller på Växjö Energi). De har ett soliditetskrav på 35 %
vilket innebär att de ska kunna betala denna del med hjälp av eget kapital. De resterande 65 %
kommer vara lånat kapital. Kommunen har ett avkastningskrav på totalt 12 % och Växjö
Energi räknar med en kalkylränta på 8 % på sina investeringar. Växjö Energi vill ta reda på
om det är bäst att bygga om den befintliga datorhallen till en mer energieffektiv datorhall,
eller om det är mer lönsamt att bygga en helt ny hall istället. Växjö Energi har inget maxpris
för en eventuell investering utan det enda kravet är att ombyggnationen ska bli ekonomsikt
lönsam och ha en återbetalningstid på maximalt 5 år för att anse att investeringen är lönsam.
Det finns olika avskrivningstider i projektet där den generella tiden är 15 år.
Kylanläggningens avskrivningstid beräknas till 15 år och ombyggnationen i sig beräknas till
25 år eftersom datorhallen håller längre än servrarna, UPS:en och övrig teknik i hallen
(Camilla Jänen, controller på Växjö Energi). Vi kommer att ha byggnationen av Green Data
Center som referensobjekt vid våra jämförelser med effektiviseringen och investeringen av
det operatörshotell som vi arbetar med i den här uppsatsen (Bilaga 1). Anläggningen Green
Data Center kyls med hjälp av fjärrkyla från Växjö Energis fjärrkyleanläggning. Den spillkyla
som går in i datorhallen är 16 grader och kyler hallen med hjälp av ett frikylesystem och
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hallen skickar vidare vatten som är uppvärmt till 25 grader och används då för att värma upp
en fotbollsplan i närheten.

4.4 Datorhallen idag
Datorhallen består idag utav 55 rackplatser och 50 av dessa har en maxlast på 2 kW, medan
de resterande 5 har en maxlast på 3 kW (Dan Johansson, Drifttekniker på Wexnet). Totalt har
datorhallen en serverlast på 80-90 kW vilket innebär en förbrukning på 700 800 - 788 400
kWh per år. Idag har datorhallen en total effekt på 140 kW, vilket anses vara för stor
energiåtgång för dagens serverlast för datorhallen. Den totala energiförbrukningen i hallen är
idag 1 219 752 kWh. Här ingår allt som drar energi så som bland annat servrar, lampor, UPS,
reservaggregat och kylning. Den genomsnittliga förbrukningen av serverlasten blir 85 kW
vilket är den siffra vi kommer att använda oss av i våra beräkningar. Tabellen nedan visar
varje månads energiförbrukning under år 2011.

Uttagsprofil

Förbrukning KWh

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

96 469
87 113
97 165
97 801
102 547
103 122
110 688
111 532
105 908
106 407
100 597
100 403

År 2011

1 219 752

Tabell 2 - Energiförbrukning år 2011 (Egen bild)

I genomsnitt förbrukar datorhallen ungefär 101 646 kWh per månad. Datorhallens effekt
ligger totalt på ungefär 140 kW (1219752/8760=139,24). Om man antar att PUE-talet ligger
på 1,8 som Lars Wihlborg uppskattade, kan man se att för en effekt på 140 kW blir
serverförbrukningen 77,8 kW, (140/77,8=1,8). Kylning och lampor och dylikt ligger i sådana
fall på 62 kW (140-77,8= 62,2). Det är dessa 62 kW som vi ska försöka minska med hjälp av
att energieffektivisera hallen. PUE-talet är endast uppskattat och kommer att beräknas på
medeltalet för dagens serverlast, det vill säga 85 kW i analysen. Växjö Energis kostnad för
den befintliga datorhallen ligger idag på 1 071 334 kronor per år och har ett totalt energipris
på 0,88 kronor per kWh. Efter kontakt med Camilla Jänen har vi fått avrundade siffror och
priser att använda oss av i kalkylen till kommande beräkningar av datorhallen. För att få fram
investeringens kostnader har vi fått använda oss utav liknande siffror som använts till Green
Data Center. Detta var ett förslag från Christer Omerain på Coromatic och i samband med
Camilla Jänen på Växjö Energi kan vi använda oss utav liknande siffror. Det som skiljer sig
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mellan den här datorhallen och Green Data Center är att Wexnet själva kommer att äga
rackplatserna i hela datorhallen istället för att kunderna äger dem själva.
Idag har Växjö Energi en intäkt på 1 972 200 kronor med totalt 25 kunder. Vi kommer att
göra beräkningar ur olika synvinklar, det vill säga med tre olika serverlaster och två olika
PUE-tal; 1,3 och 1,5. Vi har valt att räkna med att få ner PUE-talet till 1,3 då det är ett vanligt
mål för gröna datorhallar. Det optimala hade varit att få ner talet ännu mer, men ett PUE-tal
på 1,3 är ett rimligt mål för ett en energieffektiviserad datorhall. Vi har också valt att räkna
med ett PUE-tal på 1,5 om det av någon anledning inte skulle gå att få ner PUE-talet till 1,3
och se om investeringen skulle vara lönsam då också.
De servrar som finns i datorhallen idag ska försöka flyttas in i Green Data Center och därmed
följer kundernas intäkter med flytten. Problemet med detta kan vara om kunderna inte vill
flytta över eller om det blir fullt i Wexnets del. Som nämnts tidigare, använder vi oss utav
siffror liknande de för Green Data Centers kalkyler. Vi kommer dock att lägga på kostnader
för racken eftersom Wexnet ska äga alla rack själva, till skillnad från hur det fungerar i Green
Data Center där kunderna äger racken. Dessa siffror är då inte med i Green Data Centers
kalkyler vilket innebär att vi har letat fram dessa kostnader själva hos ett företag som säljer
rack. Ombyggnationen och effektiviseringen kommer totalt att kosta ungefär 11, 35 miljoner
kronor. Ombyggnationen beräknas kosta 4,4 miljoner kronor, reservkraften 1,4 miljoner
kronor, kostnad för UPS 1,2 miljoner kronor, kylmaskinerna 2,5 miljoner kronor. Vidare
kostar fjärrkylan 100 tusen kronor för rörläggningen samt 295 kronor per MW som behöver
kylas. Larm och släcksystemen kommer att kosta 1,3 miljoner kronor och 50 rackplatsers
kostnad beräknas till 450 000 kronor (mbdes.se). I investeringen räknar vi med att datorhallen
får en redundans på Tier 4. (För att se en enklare sammanfattning av investeringens
kostnader se tabell 3 nedan.)
Datorhall
Reservkraft
UPS
Kylmaskiner
Fjärrkyla
Inköp av rack
Larm och släcksystem, mm
Grundinvestering

4 400 000 kronor
1 400 000 kronor
1 200 000 kronor
2 500 000 kronor
100 000 kronor
450 000 kronor
1 300 000 kronor
11 350 000 kronor

Tabell 3 - Investeringskostnader (Egen bild)

För intäkterna beräknas ett fast pris på 4000 kronor för varje rackplats, därefter kommer man
att ta betalt 1,5 gånger elpriset vilket innebär att Växjö Energi kommer att fakturera ett pris på
1,88 kronor per kWh. Målet med investeringen är att få ner PUE-talet till 1,3 vilket innebär att
kommande beräkningar utgår från dagens PUE-tal ner till målets PUE-tal. Skulle man inte
lyckas göra energibesparingar enda till den nivån, kommer det att finnas beräkningar som
visar hur mycket man sparar med ett PUE-tal på 1,5 istället. För de 50 rack som kommer att
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köpas in genereras en intäkt på 2,4 miljoner kronor och kunderna kommer dessutom att få
betala in engångssumma per rack på 10 000 kronor (siffror från Camilla Jänen) för att
Wexnet ska kunna köpa in dem. Eftersom Växjö Energi vill bygga med hänsyn till framtida
energibesparingar, kommer vi att beräkna hur mycket man kan spara med hjälp av att bygga
med skalbarhet och använda all den kyla som har kopplats in i hallen, därmed kommer vi att
beräkna hur mycket man sparar med en serverlast på 140 kW och en serverlast på 350 kW.
För att se beräknade intäkter se tabell 4.

Utbetalningar
85 kw
Underhållskostnad, både 1,3 och 1,5
Fjärrkyla kostnad per MWh 1,6-1,3
Fjärrkyla kostnad per MWh 1,6-1,5
Inbetalningar
Antal rack
Pris /rack
Rackpris /år
In-Pris elförbrukning
Engångspris inköp rack
Besparing från PUE 1,6-1,3
Inbetalning totalt per år PUE-1,3
Besparing från PUE 1,6-1,5
Inbetalning totalt per år PUE-1,5

140 kw

350 kw

270000
65 897 kr
109 829 kr

270000
108 536 kr
180 894 kr

270000
280 634 kr
452 235 kr

50
4000
2 400 000 kr
0,96 kr
33 333 kr
243 037 kr
2 340 474 kr
100 074 kr
2 153 579 kr

50
4000
2 400 000 kr
0,96 kr
33 333 kr
400 297 kr
2 455 094 kr
164 828 kr
2 147 267 kr

50
4000
2 400 000 kr
0,96 kr
33 333 kr
1 000 742 kr
2 883 442 kr
412 070 kr
2 123 169 kr

Tabell 4 - Intäkter (Egen bild)

Energikostnaderna uppgår i tabellen ovan till 0,92 kronor per kWh. Dessa siffror kommer från
Camilla Jänen på Växjö Energi. I dessa 0,92 ören ingår bland annat nätavgift, elpris och
elskatt. För att se de totala siffrorna se tabellen nedan.
Beräknade kostnader för VEAB
Nätavgift
Elpris
Elskatt
Summa

Elförbrukning i dag
Kostnad per kWh

150 tkr/år
600 tkr/år
350 tkr/år
1 100 tkr/år

1 200 000 kWh
92 öre/kWh

Tabell 5 – Totala energikostnader (Egen bild)

4.5 Datorhallen i framtiden
Datorhallen kommer fortfarande att ha kvar delen för det öppna stadsnätet (Lars Wihlborg).
Eftersom dagens datorhall har ett öppet stadsnät har den delen inte samma funktion som delen
med rackplatser till uthyrning. Målet med investeringen är att den ska vara lönsam och i
samband med ombyggnationen kommer också säkerheten att öka med tanke på de olika
redundanserna. I nästa kapitel kommer vår skiss om hur datorhallen kommer att se ut i
framtiden.

29

4.6 Fjärrkylan
Fjärrkylan ligger i nära anslutning till de båda datorhallarna (Johan Saltin, Fjärrkyleansvarig,
på Växjö Energi). Tekniken som används till fjärrkylan är till 65 % utav absorptionskyla, 20
% frikyla och resterande 15 % är utav kompressorkyla. Fjärrkylan kan dras mellan
fjärrkylebyggnaden och datorhallen till en kostnad på 100 000 kronor. Därefter kommer det
att kosta 295 kronor per MWh som ska kylas. Den spillvärme som blir över kommer användas
till att värma upp en fotbollsplan som ligger i närheten. Denna värme är redan såld då
fotbollplanen köper in 0,6 - 1 MW. Eftersom värmen redan är såld kan vi inte beräkna att vi
får en intäkt för försäljningen av spillvärmen utan det får Växjö Energi diskutera senare inom
sina avdelningar. Att man kommer värma fotbollsplanen istället för att värma hus beror dels
på att värmen redan är såld, men också att om man skulle värma upp hus med värmen hade
husen behövt ha en uppvärmning på 30 grader för att det skulle fungerar.
Totalt kommer grundinvesteringen att gå på 11 350 000 kronor. Intäkten per kilowattimme är
0,96 kronor. De totala intäkterna kommer att variera beroende på vilken effekt som kommer
att användas i datorhallen, vilket PUE-tal som de kommer att nå efter renoveringen och om vi
tar bort dagens intäkter eller anser att de kommer att förflyttas till Green Data Center istället.
De olika beräkningarna och vad siffrorna visar framgår av kommande kapitel.
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5.0 Analys
I det här kapitlet utför vi investeringsberäkningar. Vi kommer att beräkna både det befintliga
PUE-talet och det troliga framtida PUE-talet efter att en energieffektivisering har gjorts. Vi
redovisar de kostnader som vi fått fram och hur de används i de olika beräkningarna. Efter
varje beräkning kommer resultatet analyseras och vi ser om det är en positiv eller negativ
siffra för den här investeringen.
Eftersom det är oklart hur mycket man totalt kan sänka PUE-talet innan investeringen är
gjord, har vi beräknat några olika exempel och satt upp troliga scenarion för framtiden. Vi har
i samarbete med Camilla Jänen, controller på Växjö Energi kommit fram till att vi använder
oss av liknande siffror som de för deras pågående projekt Green Data Center. Utöver detta har
vi fått lägga på priser på racken och rörläggningen från fjärrkylan då det inte är medräknat i
Green Data Centers kalkyler. Beräkningarna varierar beroende på om man har tänkt en
serverlast på 140 kW eller om man vill och har kunder till att köra datorhallen med högre last
på 350 kW. Självklart sparar man mer om man kör med en last på 350 kW eftersom
investeringen i kylmaskiner och annan utrustning görs för att kunna använda denna effekt
även om det bara körs med lasten 85 kW i dagsläget.
Med hjälp av den data vi har fått fram i empirin kommer vi i detta avsnitt att beräkna dagens
samt framtidens PUE-tal och även de investeringsberäkningarna vi tagit upp i kapitel 2 som
handlar om teorier. Efter att vi gjort beräkningarna kommer det att analyseras om det är en bra
siffra eller om man skulle vilja ha den högre eller lägre för att uppnå önskat resultat.
Investeringen är en real investering eftersom Växjö Energi kommer att vilja göra
investeringen på eget initiativ och de vill förbättra och effektivisera datorhallen.

5.1 Analysmodell
Vi har valt att göra en egen analysmodell. Vi menar att genom att få en förståelse av det vi
skrivit i teorin och få den informationen som står i empirin kan man förstå analysen. I
analysdelen kommer inte teorin att analyseras utan endast empirin. Genom sambandet mellan
teorin, empirin och analysen menar vi att uppsatsens analysdel blir tydligare att förstå. Utifrån
denna modell har vi grundat vårt arbete och analyserat empirin genom att först ha förstått
teorin. (se bilaga 11)

5.2 PUE-tal i dagsläget och efter en energieffektivisering
Idag har datorhallen en total energiförbrukning på 1 219 752 kWh. Den servereffekt som
uppnås i dagsläget är mellan 80-90 kW och därför räknar vid med ett medeltal på 85 kW. Man
tar dagens 85 kW och multiplicerar med årets alla timmar, då får man fram att
serverförbrukningen totalt uppgår till 744 600 kWh. För att beräkna PUE-talet har vi tagit den
totala energiförbrukningen dividerat med servrarnas energiförbrukning, vilket gör att vi får ett
PUE-tal på 1,64. Om vi räknar med 80 kW får vi ut ett PUE-tal på 1,74 vilket är mer i
närheten av den uppskattning som Lars Wihlborg gav. Tar man 90 kW får man ett PUE-tal på
1,55 vilket är längre bort från den uppskattningen. Men eftersom vi tar medelvärdet och får ett
PUE-tal på 1,64 kommer följande beräkningar baseras på detta. Eftersom detta tal är lägre än
vad som tidigare uppskattats innebär det också att om PUE-talet skulle vara högre än vad vi
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beräknat, det vill säga om det är närmre 1,74 så kommer besparingarna bli större vilket gör att
besparingarna endast kan bli mer positiva än vad vi räknat ut.
Effekt
85
85
85
140
140
350
350

Dagens Framtidens Total energiförbrukning i kwh Energiförbrukning för rackplatserna total Kylning i kwh
1,64
1 219 752
744 600
475152
1,3
967980
744600
223380
1,5
1116900
744600
372300
1,3
1594320
1226400
367920
1,5
1116900
744600
613200
1,3
3985800
3034500
951300
1,5
4599000
3066000
1533000

Tabell 6 - Energiförbrukning vid olika PUE-tal och serverlaster (Egen bild)

Även om dagens PUE-tal är lägre och det vill säga bättre än vad Lars Wihlborg trodde, så är
det fortfarande för högt. Målet är att kunna få ner PUE-talet till 1,3 vilket innebär att man då
kommer få en total energiförbrukning på 967 980 kWh per år med dagens effekt på 85 kW
vilket är en minskning med 251 772 kWh per år och kommer göra en total energibesparing på
241 701 kronor per år. För mer information om uträkningar av dagens PUE-tal se bilaga 2.
Tabell 6 ovan visar hur mycket kyla som används idag för att kyla hallen och hur mycket
energi som används idag.
Idag är PUE-talet 1,64 vilket är en lägre siffra än förväntat. Däremot är den inte tillräckligt låg
utan det går att spara väldigt mycket mer energi. Hallen har idag en total effekt på 140 kW
vilket anses vara mycket för datorhallen. Genom att energieffektivisera hallen kan kylningen
minskas drastiskt och energiförbrukningen kommer att sjunka. Uträkningar finns att se i
bilaga 2. Tabellen visar hur mycket energi som datorhallen skulle göra av med om man
energieffektiviserar men har kvar samma serverlast som idag, det vill säga 85 kW. Nås målet
för uppsatsen, det vill säga ett PUE-tal på 1,3, kommer datorhallens energiförbrukning att
minskas med 251 772 kWh, vilket innebär en besparing av en årlig effekt på 28 kW.
Serverlasten kommer också att minska eftersom den kyls bättre. Men vi har inte inriktat oss
på hur mycket den kan minska med hjälp av bättre kylning så därför räknar vi med att den är
samma som tidigare och att det är kylningens effekt och resterande energiförbrukning som
minskas. Vid PUE-talet 1,3 kommer datorhallen endast att kyla med 25,5 kW effekt vilket
skulle bli en drastisk minskning mot hur det var från början (för uträkningar se bilaga 2). Det
skulle innebära en effektminskning på 114,5 kW.
Bilaga 2 visar ett scenario som kan bli uppfyllt om man utför en skalbarhet i datorhallen och
bygger för mer än vad som behövs idag. Därmed kan man få in fler kunder och då också ta till
vara på den kylning och all den kylutrustning som kommer att installeras. Genom att använda
en serverlast på 140 kW och ha kvar ett PUE-tal på 1,3 är den totala energiförbrukningen
uppskattad till nästan 1,6 GWh per år. Eftersom rackplatserna kommer att få en högre
förbrukning kommer också den totala energiförbrukningen att öka. Men eftersom det
beräknade PUE-talet ska vara kvar på 1,3 kommer det betyda att man sparar mer energi per
minskning av PUE-talet om serverlasten ökar. I detta fall har vi beräknat att kylningens effekt
kommer att gå upp till 42 kW.
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Den högsta effekten vi har räknat med för datorhallen är 350 kW. Om vi ska få ett PUE-tal på
1,3 kommer den totala energiförbrukningen att bli nästan 4 miljoner kWh per år. Av den
energiförbrukningen kommer endast 951 336 kWh det vill säga en årlig effekt på 105 kW
användas till kylning. Vi har beräknat den energiförbrukning som datorhallen får ha vid de
olika lasterna. Vi kan se att både kylning, servrarnas energiförbrukning och den totala
energiförbrukningen ökar i takt med vilken serverlast datorhallen kommer att ha. PUE-talet
visar att för varje kW kommer den bara att kyla 30 % utav lasten istället för som tidigare 64
% kylning. Dels kommer kylningen vara mer effektiv och dels används spillvärmen till
fotbollsplanen vilket är mer miljövänligt och effektivt än att bara släppa ut värmen i luften.
Eftersom den spillvärme som kommer att föras från datorhallen till fotbollsplanen bredvid
redan är såld, kan vi inte ta med den försäljningen i våra beräkningar. Hade vi kunnat räkna
med den så hade vi kunnat dra ner PUE-värdet ännu mer. (Se även Bilaga 10 för fler
uträkningar)

5.3 Återbetalningstid
Den första investeringsberäkningen vi valt att räkna på är återbetalningsmetoden. Lars
Wihlborg ville ha en återbetalningstid på under 5 år. Genom denna beräkning har vi fått
räkna ut vad den totala grundinvesteringen för datorhallen skulle kosta totalt 11 350 000
kronor. Därefter har vi med hjälp utav PUE-talen räknat ut hur mycket i förbrukning man kan
spara genom att effektivisera hallen. Målet är även här att komma ner till ett PUE-tal på 1,3.
Men beräkningar på om det skulle lyckas att sänka PUE-talet till 1,5 har också gjorts.
Beräkningar har gjorts med de två olika PUE-talen; 1,3 samt 1,5 och även i denna beräkning
tas de olika skalbarheterna för datorhallen med. De rack som finns i datorhallen ska Växjö
Energi försöka att flytta över till Green Data Center. Inbetalningsöverskottet varierar
beroende på vilken effekt vi räknar med. Med dagens serverlast kommer
inbetalningsöverskottet vara drygt 3 miljoner kronor per år.
Effekt/ kW Inbetalningsöverskott, PUE 1,3 Återbetalningstid PUE-1,3 Inbetalningsöverskott, PUE 1,5 Återbetalningstid PUE-1,5
85
2 340 474 kr
4,8
2 153 579 kr
5,3
140
2 455 094 kr
4,6
2 147 267 kr
5,3
350
2 883 442 kr
3,9
2 123 169 kr
5,3

Tabell 7 - Investeringens återbetalningstid (Egen bild)

Tabellen ovan visar vad investeringens återbetalningstid blir vid de olika scenariona.
Beräkningarna är gjorda med tre olika laster; 85 kW, 140 kW och 350 kW. Målet med
investeringen var att den skulle återbetala sig inom 5 år. Som tabellen ovan visar, kommer
investeringen att återbetala sig inom 5 år om energiförbrukningen minskas till ett PUE-tal på
1,3, oavsett vilken serverlast man väljer. Om energiförbrukningen endast sänks till 1,5
kommer återbetalningstiden att öka till upp emot 5,3 år innan investeringen är återbetald.

5.4 Nuvärdesberäkning
Nuvärdesmetoden visar vad pengarna idag är värda i framtiden. Här har vi tagit årets
inbetalningsöverskott för både ett PUE-tal på 1,3 och 1,5 vid effekterna 85 kW, 140 kW och
350 kW. Vi har använt oss utav kalkylräntan 8 % eftersom det är avkastningskravet som
Växjö Energi ska uppnå med sina investeringar. Investeringen är beräknad på 15 år eftersom
det är den tiden vi beräknar datorhallens livslängd. Restvärdet har räknats fram genom att dela
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alla enskilda investeringar så som kylmaskiner och UPS med antal år för den ekonomiska
livslängden. De flesta har en livslängd på 15 år men datorhallen har en ekonomisk livslängd
på 25 år och då har vi delat investeringen med antal år och därmed får vi ut hur mycket
datorhallen kan skrivas av med efter 15 år. Det finns också några investeringar som larm- och
släcksystemet och UPS:en som har en livslängd på 10 och därmed läggs en
investeringskostnad på 300 000 kronor per år i underhåll det tionde året. Eftersom dessa två
delar rustas upp kommer de att få en ny livslängd på 10 år och kommer därmed också vara
med som restvärde eftersom det efter den beräknade livslängden på 15 år, återstår ytterligare 5
år. Då har vi ett restvärde på drygt 2 miljoner kronor (se bilaga 4 tabell 1).
Effekt för PUE-tal 1,3

Nuvärde
Nettonuvärde
85
20 682 632 kr
9 332 632 kr
140
21 663 722 kr
10 313 722 kr
350
25 330 160 kr
13 980 160 kr

Effekt för PUE-tal 1,5
85
140
350

19 082 912 kr
19 028 888 kr
18 822 615 kr

7 732 912 kr
7 678 888 kr
7 472 615 kr

Tabell 8 – Nuvärdesberäkningar (Egen bild)

5.4 Känslighetsanalys
Känslighetsanalysen visar hur investeringen förändras beroende på vilken kalkylränta man
använder. Vi har beräknat investeringen med räntorna 6 %, 8 %, 10 % och 12 %.
Räntesatserna är slumpvalda och räntan på 6 % är inte relevant i dagsläget, men den tas med
för att det kan vara intressant att se skillnader mellan de olika räntesatserna. Den visar med
hur mycket mer man går med vinst om Växjö kommun drar ner på sitt avkastningskrav till 6
% istället för 8 % som det är idag. Vi har även i denna beräkning använt oss utav de olika
scenariona med lasterna 85 kW, 140 kW samt 350 kW. Vi räknar fortfarande med att kunna få
ner energiförbrukningen till ett PUE-tal på 1,3, men även PUE-talet 1,5 är med i kalkylerna. I
tabell 9 nedan ser man de olika serverlasterna och de olika effekterna. Se bilaga 5 för mer
utförliga beräkningar. Vid en ränta på 6 % går investeringen med vinst med drygt 12 miljoner
kronor vid en besparing med PUE-talet 1,3 och effekten 85 kW. Vi fortsätter att vara kvar på
dagens serverlast på 85 kW men om datorhallen endast kommer ner till en energibesparing
med ett PUE-tal på 1,5, skiljer sig sifforna jämfört med vår tidigare beräkning. Där blir
vinsten för kalkylräntan 6 % till dryga 10 miljoner kronor och för räntan på 12 % blir vinsten
nästan 3,7 miljoner kronor.
Ökas serverlasten till 140 kW och man får ett PUE-tal på 1,3 visar beräkningarna att
investeringen är positiv oavsett om räntan ligger på 6 % eller 12 %. Den högsta vinsten som
kan uppnås är 13 miljoner kronor med kalkylräntan 6 % och den lägsta är 5,7 miljoner kronor
med räntan 12 %. Lyckas inte energibesparingen komma ända ner till PUE-talet 1,3 utan
endast till PUE 1,5 visar investeringarna en lägre vinst men det är fortfarande en vinst. I detta
scenario kommer den högsta vinsten uppnås till nästan 10 miljoner kronor vid räntan 6 % och
den lägsta blir ca 3,6 miljoner kronor vid räntan 12 %. Vid serverlasten 350 kW ökar
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vinsterna med besparingarna till PUE-talet 1,3. Den högsta vinsten landar på ca 17,5 miljoner
kronor vid en ränta på 6 % och den lägsta vinsten vid detta scenario blir ca 8,6 miljoner
kronor och då vid kalkylräntan 12 %. Vid PUE-talet 1,5 och serverlasten på 350 kW blir
vinsterna mindre, eftersom man sparar mindre och därmed får man ett mindre överskott. Men
i tabellen nedan, visas det att den högsta vinsten på 350 kW med ett PUE-tal på 1,5 blir ca 10
miljoner kronor och den lägsta blir på nästan 3,5 miljoner kronor. Jämför man dessa med
vinsterna för PUE-talet 1,5 och effekten 85 kW så är vinsten lägre ju högre effekt man
använder. Likadant visar serverlasten på 350 kW lägst vinst om PUE-talet endast går ner till
1,5. Detta kan bero på att kylningen kostar mer för de högre effekterna, och sparar man då
inte så mycket per kilowatt, innebär det att vinsterna blir lägre än dem med mindre effekt som
då har mindre kylkostnader. Observera att det inte skiljer mycket mellan de olika effekterna,
men kalkylen visar att den bästa vinsten vid PUE-talet 1,5 får man vid effekten 85 kW.
Känslighetsanalys, nettonuvärdet för de olika räntorna
PUE-tal 1,3
85 kW
6% 12 240 829 kr
8% 9 332 632 kr
10% 6 944 976 kr
12% 4 967 003 kr
PUE-tal 1,5
85 kW
6% 10 425 662 kr
8% 7 732 912 kr
10% 5 523 441 kr
12% 3 694 090 kr

140kW
13 354 049 kr
10 313 722 kr
5 523 441 kr
5 747 666 kr
140kW
10 364 363 kr
7 678 888 kr
5 475 435 kr
3 651 102 kr

350kW
17 514 275 kr
13 980 160 kr
11 074 839 kr
8 665 089 kr
350kW
10 130 309 kr
7 472 615 kr
5 292 138 kr
3 486 969 kr

Tabell 9 - Serverlaster och effekter (Egen bild)

Tabellen ovan visar hur siffrorna förändras med de olika räntesatserna. Den visar också att om
energibesparingen går ner till PUE-talet 1,3 blir vinsterna för investeringen högre ju högre
serverlast som används. Om energibesparingen inte minskar så mycket som man tänkt sig,
kommer det löna sig att ha kvar serverlasten på 85 kW. Alla investeringsberäkningar visar
vinst. De skulle klara ett avkastningskrav på 12 % utan att vara i närheten av att investeringen
ska visa negativa siffror.

5.6 LCC-analys
Livscykelanalysen visar vad investeringen kommer att kosta under hela dess livslängd. För att
beräkna datorhallens totala kostnad har vi använt oss av kostnader för grundinvesteringen,
energiförbrukningen, kostnad för kylning samt kostnaden för de årliga underhållen. I
underhållskostnaden ingår personal, årliga småkostnader och övriga kostnader. Om man ser
till dagens effekt i datorhallen men antar att den är energieffektiviserad och har ett PUE-tal på
1,3, kostar det nästan 22 miljoner kronor under hela dess livslängd. Vid PUE-talet 1,5 blir
hela kostnaden lite dyrare eftersom mer energi kommer att förbrukas jämför med vid PUEtalet 1,3. Med PUE-talet 1,5 blir den totala kostnaden drygt 23 miljoner kronor vid effekten
85 kW. Nusummefaktorn för 15 år och kalkylräntan på 8 % blir 8,559. För att se uträkningen,
se bilaga 6. Tabell 10 visar vilka kostnader som kommer att uppkomma under hela
investeringens livslängd. Vi har räknat med kalkylräntan 8 % eftersom det är det
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avkastningskrav som kommunen kräver för investeringarna idag. Grundinvesteringen ligger
på 11 350 000 kronor och sedan beräknar vi en årlig energikostnad på 0,92 gånger de antal
kWh som används, och kostnaden för kylan beräknas 295 kronor gånger varje Megawattimme
och en årlig underhållskostnad på 270 000 kronor läggs på. Om servereffekten ligger på 140
kW och får ett PUE-tal på 1,3 kommer det kosta lite drygt 27 miljoner kronor med PUE-talet
1,3 och nästan 30 miljoner kronor med PUE-talet 1,5. Med serverlasten 350 kW, kostar
investeringen från ca 47,5 miljoner kronor till ca 54 miljoner kronor beroende på hur mycket
man behöver kyla. Jämför man de kostnaderna som kommit fram i livscykelanalysen med
liknande beräkningar som datorföretaget Coromatic har gjort ser dem ungefär liknande ut. Vi
har beräknat en hall på 350 kW medan Coromatic har räknat på en datorhall med 400 kW.
Den hall som Coromatic har räknat på har en livscykelkostnad på drygt 48 miljoner kronor
och våra beräkningar visar att livscykelkostnaden vid effekten 350 kW och PUE-talet 1,3
uppgår till ungefär 47,5 miljoner kronor. Observera att inga intäkter syns i livscykelanalysen
och kostnaden kan därmed ses som ganska hög om man inte tar hänsyn till intäkterna. (Se
bilaga 7).
Effekt i kW
Total livscykelkostnad Besparing PUE-1,3
Total livscykelkostnad Besparing PUE-1,5

85
140
350
21 847 089 kr 27 144 015 kr 47 448 177 kr
23 395 735 kr 29 694 727 kr 53 745 423 kr

Tabell 10 - Livscykelkostnader (Egen bild)

5.7 Lönsamhetsbedömning
Investeringen visar att projektet blir lönsamt. Den visar att avkastningskravet som är uppsatt
av kommunen uppfylls för alla tre effekter och för de båda PUE-talen; 1,3 och 1,5.
Beräkningarna som har redovisats ovan, visar att ju högre servereffekt datorhallen har och ju
lägre PUE-tal den har, desto mer vinst generar den. Beräkningarna visar också att om
energibesparingen resulterar i ett PUE-tal på 1,3 kommer det att kosta mer och vinsterna visar
som högst när serverlasten är lägre. Ju högre effekt datorhallen har, desto högre kostnader ger
det under dess livslängd. I detta kapitel har vi räknat och beskrivit vad siffrorna innebär och
hur mycket investeringen betalar av sig inom de olika scenariona, serverlasterna och olika
energibesparingarna. I kommande kapitel kommer vi att dra våra egna slutsatser och säga vad
vi tycker om den kommande investeringen. Bör Växjö Energi göra investeringen eller inte?
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6.0 Slutsats
Här diskuterar vi våra beräkningar och vad siffrorna visade i analysen. Vi ger vår syn på
investeringen och om vi tycker att den bör göras eller inte. Vi kommer att besvara vår
huvudfråga och se om det blev som vi tänkt oss. Mot slutet av det här kapitlet kommer vi
också att ge förslag till fortsatta studier inom ämnet.
Vi var tvungna att i början läsa på väldigt mycket om olika teorier för att då få en förståelse
om hur datorhallar fungerar. Vi har varit på möte med företaget Coromatic som hjälpte oss
väldigt mycket med just förståelsen om hur datorhallar fungerar och vad som är viktigt att
tänka på. Efter att vi läst på om hur datorhallar fungerar fick vi siffror av Camilla på Växjö
Energi att använda oss utav i våra uträkningar. För att kunna räkna ut PUE-talet var vi
tvungna att veta dagens serverförbrukning samt den totala energiförbrukningen. Dan
Johansson på Wexnet gav oss den information vi behövde.

6.1 PUE-talen
Dagens PUE-tal ligger på ungefär 1,64, vilket var lägre än vad vi från början trodde. Ju högre
PUE-talet hade varit desto mer energi och pengar hade företaget kunna spara genom att göra
investeringen. Eftersom det var lägre än vad vi förväntat oss innebär det att Växjö Energi inte
har en så olönsam hall som de först trodde. Vi har i hela arbetet strävat efter att få ner PUEtalet till 1,3 vilket vi tror inte kommer vara några problem med tanke på att vi har räknat med
de kostnader som Green Data Center har haft och deras mål är att ha PUE-talet på 1,3. Vi såg
också i analysen att ju högre effekt datorhallen har desto mer pengar sparar man på
investeringen eftersom vi i investeringen tog hänsyn till att ha en skalbarhet på upp till 350
kW. Våra rekommendationer blir därmed att man anpassar datorhallens serverlast till en
effekt på 350 kW och att hallen har ett PUE-tal på 1,3.

6.2 Återbetalningstiden
I våra beräkningar har vi tagit hänsyn till när investeringen skulle betala av sig med varje års
inbetalningsöverskott. Vi har fått fram att återbetalningstiderna ligger runt 5 år vilket är en bra
tid eftersom detta var målet. Investeringen har en ekonomisk livslängd på 15 år vilket enligt
återbetalningsmetoden innebär att efter dessa 5 år genererar investeringen endast vinst de
kommande 10 åren. Om energiförbrukningen inte minskar till PUE-talet på 1.3 utan endast
når 1,5, kommer investeringen betala av sig på 5,3 år istället för 5. Vi anser att
återbetalningstiderna är bra och att investeringen blir lönsam ur det perspektivet.

6.3 Nuvärdesmetoden / Nettonuvärdet
Om vi ser till vår nuvärdesberäkning så ser vi att när vi tittar på inbetalningarna för varje år
vid de olika lasterna går de alla med vinst vid kalkylräntan 8 %. Eftersom det är kommunens
avkastningskrav känner vi att investeringen bör göras oavsett om vi kommer att nå PUE-talet
1,5 eller 1,3 för alla dessa olika investeringar visas ett högt nuvärde och därmed ett positiv
nettonuvärde. Som bäst går man med vinst med ungefär 14 miljoner kronor efter 15 år. För att
få den vinsten måste serverlasten vara på 350 kW och PUE-talet på 1,3. Den lägsta vinst som
vi får fram att Växjö Energi kan göra är på ungefär 7 miljoner kronor och då är det med
dagens serverlast 140 kW och vid PUE-talet på 1,5. Vi anser att även om datorhallen skulle
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generera en minsta vinst på 6 miljoner kronor kommer investeringen vara lönsamt för
företaget.

6.4 Känslighetsanalysen
Enligt våra beräkningar kan man se att den här investeringen inte är känslig för ändringar av
kalkylräntan. När vi ser till inbetalningsöverskotten kommer investeringen visa vinst vid alla
beräknade räntor och effekter samt vid de båda PUE-talen. Detta ser vi som en positiv
investering eftersom om en mildare finanskris skulle uppkomma eller om kommunen av
någon anledning skulle höja sitt avkastningskrav upp till 12 %, kommer investeringen
fortfarande gå med vinst.

6.5 Livscykelanalys
Våra beräkningar om vad investeringen kommer att kosta totalt sett varierade beroende på
vilka laster som användes. Vid dagens last har hallen en totalkostnad på nästan 22 miljoner
kronor, vilket vi anser vara en ganska normal summa med tanke på arbetskostnader,
underhållskostnader, energikostnader och själva investeringens kostnad. Vid lasten 140 kW
ökar kostnaden lite eftersom energiförbrukningen ökar i samma takt som serverlasten ökar.
Vid denna effekt kommer totalkostnaden uppgå till drygt 27 miljoner kronor, vilket känns
som en mycket hög kostnad, men vi anser att företaget kommer att få in mer pengar genom att
göra investeringen. Totalkostnaden för en effekt på 350 kW uppgår till nästan 47,5 miljoner
kronor, vilket vi till en början ansåg vara en alldeles för hög totalkostnad. Men sedan tittade vi
på ett exempel som vi har fått av Coromatic där de hade en datorhall på 400 kW effekt och
den hade en totalkostnad på runt 48 miljoner. Så vi anser att även datorhallen på 350 kW i
effekt och som har livscykelkostnaden på 47,5 miljoner kronor är fullt normal för en
datorhall.

6.6 Huvudfrågan
I början av uppsatsen ställde vi vår forskningsfråga som löd: ”Blir det ekonomiskt lönsamt
och hur mycket minskar energiförbrukningen efter minskat PUE-tal genom att bygga om och
energieffektivisera Växjö Energi ABs befintliga operatörshotell i Växjö stad?” Vi anser att
svaret på den frågan är att det blir ekonomsikt lönsamt att energieffektivisera den befintliga
datorhallen. Investeringen kommer vara ekonomiskt lönsam även om avkastningskravet
skulle öka ända upp till 12 %. Att PUE-talen kommer att sjunka efter att hallen
energieffektiviserats vet vi men med hur mycket PUE-talet kommer att minska är oklart. Vi
tror på att man i framtiden kommer få ett PUE-tal på 1,3, om inte ännu lägre. Det hade varit
bra om avdelningen för bredband skulle få den inkomsten som spillvärmen skulle generera till
fotbollsplanen och då kunna minska PUE-talet så långt som till under 1. Genom att
energieffektivisera hallen kommer kostnaderna att sjunka, men hallens säkerhet kommer
samtidigt att öka eftersom en redundans med Tier 4 kommer att installeras. Därmed drar vi
slutsatsen att den ekonomiska aspekten var viktigast och säkerheten blir en bonus efter
renoveringen.

6.7 Våra rekommendationer
Vi rekommenderar Växjö Energi att investera i att energieffektivisera datorhallen. Ju högre
effekten är desto mer ökar vinsten. Vi rekommenderar också att de satsar på att få ner
38

energiförbrukningen så att de når ett PUE-tal på 1,3 och att de ökar dagens serverlast till i alla
fall 140 kW effekt eftersom det är då vinsten ökar. Helst rekommenderar vi att de siktar på en
skalbarhet så att datorhallen om några år skulle kunna ha en serverlast på 350 kW. I och med
att investeringen är ekonomiskt lönsam vore det bra om även miljön kunde dra nytta av
projektet, så att man inte behöver värma upp uteluften utan istället ta tillvara på spillvärmen
och därmed behöver inte fjärrvärmen producera lika mycket värme som den annars skulle. Vi
anser således att två avdelningar inom Växjö Energi blir gynnade ur ett miljöperspektiv. Vi
rekommenderar också att man använder PDU:er för att kunna läsa av hur mycket energi varje
kund gör av med. Vi antar att kunderna vill betala för det som just deras server gör av med
och genom att koppla PDU:er till servrarna skulle kunderna få enskild mätning och därmed få
en exakt siffra vad de ska betala.
Vi har också skissat lite på hur vi har tänkt oss datorhallen när den är renoverad och
energieffektiviserad. Efter den lärdom vi fått och de tolkningar vi gjort har vi ritat upp ett
förslag på hur den ombyggda datorhallen skulle kunna se ut. Direkt in till vänster placeras
servrarna för det öppna stadsnätet. Det är samma plats som det idag, men racken och
servrarna ska placeras på ett annat sätt i rummet. På höger sida kommer ett operatörsrum samt
UPS och reservaggregaten att finnas. När man har passerat de här rummen kommer man in till
den del som är själva datorhallen. Vi anser att racken bör stå i rader om ungefär 10 rack i
varje rad. De står i så kallade kallgångar och varmgångar vilket innebär att man placerar
racken i rader så att de står parallellt med den kalla respektive varma sidan mot varandra (se
Bilaga 8).

6.8 Varför blev det som det blev?
Att arbetet är upplagt på det här sättet med ett långt teoriavsnitt beror på att vi anser att det
finns många viktiga teorier som måste tas upp för bästa förståelse. Våra beräkningar ligger i
bilagor i slutet av arbetet eftersom det blir mer överskådligt att inte ha med dem i analysdelen.
Det har varit väldigt intressant att arbeta med denna sortens investering. Vi har fått komma in
i företagens värld och se hur det fungerar i verkligheten. Vi har genom vår abduktiva
arbetsgång fått möjlighet att utöka teorierna efter insamlande av empirin. De teorier som vi
valt att ta upp är även en del av de teorier som företaget själva arbetar efter.
De siffror vi har fått tillgång till resulterade till att investeringskostnaden kan anses vara hög
för projektet. För att undvika att göra en glädjekalkyl har vi använt oss utav siffror som ligger
till grund för nybygget Green Data Center. Vid en väl tilltagen investeringskostnad och ett
PUE-tal lägre än förväntat kan investeringen högst troligen generera högre vinst.

6.9 Förslag till framtida forskning
De förslag som vi kommit på längs arbetets gång som vi kan rekommendera andra att forska
vidare inom i framtiden är bland annat PUE-tal. PUE-talet är inte ett mått som man kan
använda hur som helst utan varje PUE-tal är bundet till varje enskild datorhall. Man kan inte
säga att PUE-talet 1,5 är dåligt i en hall bara för att PUE-talet ligger på 1,3 i en annan hall.
PUE-talet beror bland annat på hur mycket lampor som behövs och vilken kyla och redundans
man vill ha. Christer Omerain på Coromatic gav oss ett förslag på forskning som vi kommer
att rekommendera för framtida arbeten Vår rekommendation är därmed att komma på ett mått
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som mäter hur mycket data som går ut per kW. Om man kan mäta det anser vi att man kan
jämföra det måttet mellan olika datorhallar och mellan olika servrar. En annan idé om
framtida forskning är att ta reda på fler byggnader och platser som är i behov av värme året
runt, så att de kan kopplas till en datorhall och använda dess spillvärme till sin uppvärmning.
Vi har också ett förslag som inte är direkt kopplat till forskning men där vi som inte är insatta
i IT-branschen efterhand märkte att vi inte visste speciellt mycket om datorhallar, PUE-tal och
hur det går till att energieffektivisera dem. Man kan spara så väldigt mycket energi och pengar
genom förbättringar. Vi visste inte heller om att driften av datorhallar är en av dagens största
”energibovar”. Så genom att satsa på att marknadsföra och berätta mer om vad datorhallar gör
och på vilket sätt de går att göras så mycket bättre, kan det möjligen få till följd att kunder
väljer hallar som är gröna. Lars Wihlborg föreslog också att kommande undersökningar, kan
handla om att jämföra vad som är mest lönsamt; att bygga om en datorhall eller att bygga helt
nytt och vad det blir för skillnad rent ekonomiskt.
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Bilaga 1- Artikel om Green Data Center
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Bilaga 2- PUE-tal
Formel: Total energiförbrukning/ servrarnas energiförbrukning= PUE-tal
Dagens PUE
Total effekt för rackeplatserna
Total energiförbrukning för rackplatserna
Total energiförbrukning Kwh
Dagens PUE
Kylning i kw
Kommande besparing med PUE-talen:
Total effekt för rackplatserna
Total energiförbrukning för rackplatserna
Total energiförbrukning Kwh
PUE, mål
Kylning i kw
Kommande PUE
Total effekt för rackplatserna
Total energiförbrukning för rackplatserna
Total energiförbrukning Kwh
PUE, mål
Kylning i kw
Kommande PUE
Total effekt för rackplatserna
Total energiförbrukning för rackplatserna
Total energiförbrukning Kwh
PUE, mål
Kylning i kw

85
744600
1 219 752
1,64
54
1,3
85
744600
967980
1,3
25,5

1,5
85
744600
1116900
1,5
42,5

1,3
140
1226400
1594320
1,3
42
1,3
350
3034500
3985800
1,3
108,6

1,5
140
1226400
1839600
1,5
70

1,5
350
3066000
4599000
1,5
175
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Bilaga 3 - Återbetalningsmetoden
Formel: Grundinvestering/inbetalningsöverskott (inbetalningar-utbetalningar)=
återbetalningstid

PUE-tal Serverlast Besparing mha PUE-tal Totala inbetalningsöverskottet Grundinvestering Payofftid
PUE 1,3
85
100 074 kr
2 340 474 kr
11 350 000 kr

4,85

PUE 1,5

5,27

85

100074

2 153 579 kr

11 350 000 kr

PUE-tal Serverlast Besparing mha PUE-tal Totala inbetalningsöverskottet Grundinvestering Payofftid
PUE 1,3
140
400 297 kr
2 455 094 kr
11 350 000 kr

4,62

PUE 1,5

5,29

140

164 828 kr

2 147 267 kr

11 350 000 kr

PUE-tal Serverlast Besparing mha PUE-tal Totala inbetalningsöverskottet Grundinvestering Payofftid
PUE 1,3
350
1 000 742 kr
2 883 442 kr
11 350 000 kr

3,94

PUE 1,5

5,35

350

412 070 kr

Datorhall
Reservkraft
UPS
Kylmaskiner
Fjärrkyla
Inköp av rack
Larm och släcksystem, mm
Grundinvestering

Utbetalningar
85 kw
Underhållskostnad, både 1,3 och 1,5
Fjärrkyla kostnad per MWh 1,6-1,3
Fjärrkyla kostnad per MWh 1,6-1,5
Inbetalningar
Antal rack
Pris /rack
Rackpris /år
In-Pris elförbrukning
Engångspris inköp rack
Besparing från PUE 1,6-1,3
Inbetalning totalt per år PUE-1,3
Besparing från PUE 1,6-1,5
Inbetalning totalt per år PUE-1,5

2 123 169 kr

11 350 000 kr

4 400 000 kr
1 400 000 kr
1 200 000 kr
2 500 000 kr
100 000 kr
450 000 kr
1 300 000 kr
11 350 000 kr

140 kw

350 kw

270000
65 897 kr
109 829 kr

270000
108 536 kr
180 894 kr

270000
280 634 kr
452 235 kr

50
4000
2 400 000 kr
0,96 kr
33 333 kr
243 037 kr
2 340 474 kr
100 074 kr
2 153 579 kr

50
4000
2 400 000 kr
0,96 kr
33 333 kr
400 297 kr
2 455 094 kr
164 828 kr
2 147 267 kr

50
4000
2 400 000 kr
0,96 kr
33 333 kr
1 000 742 kr
2 883 442 kr
412 070 kr
2 123 169 kr
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Bilaga 4 - Kostnader och restvärde
Investering/15 år
Kostnader och restvärden
Datorhall (25 år)
Reservkraft (15 år)
UPS investering (uppdatering)
UPS (10 år)
Kylmaskiner (15 år)
Fjärrkyla (15 år)
Inköp av rack (15 år)
Larm och släcksystem, investering (uppdatering)
Larm och släcksystem, mm (10 år)
Summa investeringar
Avskrivning per år
Bokföringsvärde

4 400 000 kr
1 400 000 kr

2012
176 000 kr
93 333 kr

2013
176 000 kr
93 333 kr

2014
176 000 kr
93 333 kr

2015
176 000 kr
93 333 kr

1 200 000 kr
2 500 000 kr
100 000 kr
450 000 kr

120 000 kr
166 667 kr
6 667 kr
30 000 kr

120 000 kr
166 667 kr
6 667 kr
30 000 kr

120 000 kr
166 667 kr
6 667 kr
30 000 kr

120 000 kr
166 667 kr
6 667 kr
30 000 kr

1 300 000 kr

130 000 kr

130 000 kr

130 000 kr

130 000 kr

11 350 000 kr

722 667 kr
10 627 333 kr

722 667 kr
9 904 667 kr

722 667 kr
9 182 000 kr

722 667 kr
8 459 333 kr

Kostnader och restvärden
Datorhall (25 år)
Reservkraft (15 år)
UPS investering (uppdatering)
UPS (10 år)
Kylmaskiner (15 år)
Fjärrkyla (15 år)
Inköp av rack (15 år)
Larm och släcksystem, investering (uppdatering)
Larm och släcksystem, mm (10 år)
Summa investeringar
Avskrivning per år
Bokföringsvärde

Kostnader och restvärden
Datorhall (25 år)
Reservkraft (15 år)
UPS investering (uppdatering)
UPS (10 år)
Kylmaskiner (15 år)
Fjärrkyla (15 år)
Inköp av rack (15 år)
Larm och släcksystem, investering (uppdatering)
Larm och släcksystem, mm (10 år)
Summa investeringar
Avskrivning per år
Bokföringsvärde

2021
176 000 kr
93 333 kr
120 000 kr
166 667 kr
6 667 kr
30 000 kr
130 000 kr
722 667 kr
4 123 333 kr

2016
176 000 kr
93 333 kr

2017
176 000 kr
93 333 kr

2018
176 000 kr
93 333 kr

2019
176 000 kr
93 333 kr

2020
176 000 kr
93 333 kr

120 000 kr
166 667 kr
6 667 kr
30 000 kr

120 000 kr
166 667 kr
6 667 kr
30 000 kr

120 000 kr
166 667 kr
6 667 kr
30 000 kr

120 000 kr
166 667 kr
6 667 kr
30 000 kr

120 000 kr
166 667 kr
6 667 kr
30 000 kr

130 000 kr

130 000 kr

130 000 kr

130 000 kr

130 000 kr

722 667 kr
7 736 667 kr

722 667 kr
7 014 000 kr

722 667 kr
6 291 333 kr

722 667 kr
5 568 667 kr

722 667 kr
4 846 000 kr

2022
176 000 kr
93 333 kr
300 000 kr
30 000 kr
166 667 kr
6 667 kr
30 000 kr
300 000 kr
30 000 kr
600 000 kr
532 667 kr
4 190 667 kr

2023
176 000 kr
93 333 kr

2024
176 000 kr
93 333 kr

2025
176 000 kr
93 333 kr

2026 Restvärde
176 000 kr
1 760 000 kr
93 333 kr
0 kr

30 000 kr
166 667 kr
6 667 kr
30 000 kr

30 000 kr
166 667 kr
6 667 kr
30 000 kr

30 000 kr
166 667 kr
6 667 kr
30 000 kr

30 000 kr
166 667 kr
6 667 kr
30 000 kr

150 000 kr
0 kr
0 kr

30 000 kr

30 000 kr

30 000 kr

30 000 kr

150 000 kr

532 667 kr
532 667 kr
3 125 333 kr 2 592 667 kr

532 667 kr
2 060 000 kr

2 060 000 kr
0 kr

532 667 kr
3 658 000 kr

49

Bilaga 5 - Nuvärdesberäkning
Formel: Inbetalningsöverskott/ (1+räntan)^år= nuvärdet
Formel: grundinvestering-nuvärdet= Nettonuvärdet
Nuvärde, last 85kw, ej dagens intäkt medräknat
Inbetalningar
Grundinvestering
år
Ränta
Restvärde
serverlast 85 kw
Inbetalningsöverskott varje år 8 % PUE-bes 1,3
Inbetalningsöverskott varje år 8 % PUE-bes 1,5
serverlast 140 kw
Inbetalningsöverskott varje år 8 % PUE-bes 1,3
Inbetalningsöverskott varje år 8 % PUE-bes 1,5
serverlast 350 kw
Inbetalningsöverskott varje år 8 % PUE-bes 1,3
Inbetalningsöverskott varje år 8 % PUE-bes 1,5

Nuvärde, last 85kw, ej dagens intäkt medräknat
Inbetalningar
Grundinvestering
år
Ränta
Restvärde
serverlast 85 kw
Inbetalningsöverskott varje år 8 % PUE-bes 1,3
Inbetalningsöverskott varje år 8 % PUE-bes 1,5
serverlast 140 kw
Inbetalningsöverskott varje år 8 % PUE-bes 1,3
Inbetalningsöverskott varje år 8 % PUE-bes 1,5
serverlast 350 kw
Inbetalningsöverskott varje år 8 % PUE-bes 1,3
Inbetalningsöverskott varje år 8 % PUE-bes 1,5

11
1 003 789 kr
11
923 633 kr
11
1 052 948 kr
11
920 926 kr
11
1 236 659 kr
11
910 591 kr

15 Restvärde
737 815 kr
15 Restvärde
678 898 kr
15 Restvärde
773 948 kr
15 Restvärde
676 908 kr
15 Restvärde
908 981 kr
15 Restvärde
669 311 kr

12
929 434 kr
12
855 216 kr
12
974 952 kr
12
852 709 kr
12
1 145 055 kr
12
843 140 kr

649 398 kr
649 398 kr
649 398 kr
649 398 kr
649 398 kr
649 398 kr

13
860 587 kr
13
791 867 kr
13
902 733 kr
13
789 546 kr
13
1 060 236 kr
13
780 685 kr

Nuvärde Inbetalningar
20 682 632 kr
Nuvärde inbetalningar
19 082 912 kr
Nuvärde Inbetalningar
21 663 722 kr
Nuvärde Inbetalningar
19 028 888 kr
Nuvärde Inbetalningar
25 330 160 kr
Nuvärde Inbetalningar
18 822 615 kr

14
796 840 kr
14
733 210 kr
14
835 864 kr
14
731 061 kr
14
981 700 kr
14
722 856 kr

Nettonuvärde
9 332 632 kr
Nettonuvärde
7 732 912 kr
Nettonuvärde
10 313 722 kr
Nettonuvärde
7 678 888 kr
Nettonuvärde
13 980 160 kr
Nettonuvärde
7 472 615 kr
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Bilaga 6 - Känslighetsanalys
Formel: Inbetalningsöverskott/ (1+räntan)^år= nuvärdet
Formel: grundinvestering-nuvärdet= Nettonuvärdet
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1 716 820 kr

2
2 185 025 kr

1 711 788 kr

2
2 566 253 kr

1
2 207 994 kr

2 167 105 kr

2 127 703 kr

2 089 709 kr
1
2 031 678 kr

1 994 055 kr

1 957 799 kr

1 922 838 kr

1
2 316 126 kr

2 273 235 kr

2 231 904 kr

2 192 048 kr
1
2 025 724 kr

1 988 211 kr

1 952 061 kr

1 917 203 kr

1
2 720 229 kr

2 669 854 kr

2 621 311 kr

2 574 502 kr
1
2 002 989 kr

1 965 897 kr

1 930 153 kr

1 895 686 kr

Effekt 85 kw
PUE 1,3
Scenario 1, ränta 6 %

Scenario 1 ränta 8 %

Scenario 1, ränta 10 %

Scenario 1, ränta 12 %
PUE 1,5
Scenario 1, ränta 6 %

Scenario 1, ränta 8 %

Scenario 1, ränta 10 %

Scenario 1, ränta 12 %
Effekt 140
PUE 1,3
Scenario 1, ränta 6 %

Scenario 1, ränta 8 %

Scenario 1, ränta 10 %

Scenario 1, ränta 12 %
PUE 1,5
Scenario 1, ränta 6 %

Scenario 1, ränta 8 %

Scenario 1, ränta 10 %

Scenario 1, ränta 12 %
Effekt 350
PUE 1,3
Scenario 1, ränta 6 %

Scenario 1, ränta 8 %

Scenario 1, ränta 10 %

Scenario 1, ränta 12 %
PUE 1,5
Scenario 1, ränta 6 %

Scenario 1, ränta 8 %

Scenario 1, ränta 10 %

Scenario 1, ränta 12 %

1 692 577 kr

1 754 685 kr

1 820 275 kr

2 298 662 kr
2
1 889 613 kr

2 383 010 kr

2 472 087 kr

1 774 601 kr

1 840 936 kr

1 957 186 kr
2
1 911 060 kr

2 029 003 kr

2 104 847 kr

1 779 817 kr

1 846 347 kr

1 865 811 kr
2
1 916 678 kr

1 934 276 kr

2 006 579 kr

2
2 083 013 kr

2 153 579 kr PUE 1,5

11 350 000 kr
2 060 000 kr
15
85 kw
2 340 474 kr PUE 1,3

1,06
1,08
1,1
1,12

Scenario 1

Scenario 1

Grundinvestering
Restvärde
År

Kalkylräntan

Känslighetsanalys

1 511 230 kr

1 595 168 kr

1 685 440 kr

2 052 377 kr
3
1 782 653 kr

2 166 373 kr

2 288 969 kr

3
2 420 994 kr

1 528 383 kr

1 613 274 kr

1 704 570 kr

1 747 487 kr
3
1 802 887 kr

1 844 548 kr

1 948 933 kr

3
2 061 344 kr

1 532 875 kr

1 618 016 kr

1 709 581 kr

1 665 903 kr
3
1 808 187 kr

1 758 433 kr

1 857 943 kr

3
1 965 107 kr

1 349 312 kr

1 450 153 kr

1 560 592 kr

1 832 480 kr
4
1 681 748 kr

1 969 430 kr

2 119 416 kr

4
2 283 956 kr

1 364 627 kr

1 466 613 kr

1 578 306 kr

1 560 257 kr
4
1 700 837 kr

1 676 862 kr

1 804 567 kr

4
1 944 664 kr

1 368 638 kr

1 470 923 kr

1 582 945 kr

1 487 413 kr
4
1 705 836 kr

1 598 575 kr

1 720 318 kr

4
1 853 874 kr

2 147 267 kr PUE 1,5

140kw
2 455 094 kr PUE 1,3

1 204 743 kr

1 318 321 kr

1 444 993 kr

1 636 143 kr
5
1 586 555 kr

1 790 391 kr

1 962 422 kr

5
2 154 676 kr

1 218 417 kr

1 333 284 kr

1 461 394 kr

1 393 086 kr
5
1 604 563 kr

1 524 420 kr

1 670 896 kr

5
1 834 589 kr

1 221 999 kr

1 337 203 kr

1 465 690 kr

1 328 048 kr
5
1 609 280 kr

1 453 250 kr

1 592 887 kr

5
1 748 938 kr

1 075 663 kr

1 198 473 kr

1 337 956 kr

1 460 842 kr
6
1 496 750 kr

1 627 628 kr

1 817 058 kr

6
2 032 713 kr

1 087 873 kr

1 212 077 kr

1 353 143 kr

1 243 827 kr
6
1 513 739 kr

1 385 836 kr

1 547 126 kr

6
1 730 744 kr

1 091 070 kr

1 215 639 kr

1 357 120 kr

1 185 757 kr
6
1 518 188 kr

1 321 136 kr

1 474 895 kr

6
1 649 942 kr

2 123 169 kr PUE 1,5

350kw
2 883 442 kr PUE 1,3

960 414 kr

1 089 521 kr

1 238 849 kr

1 304 323 kr
7
1 412 028 kr

1 479 662 kr

1 682 461 kr

7
1 917 654 kr

971 315 kr

1 101 888 kr

1 252 910 kr

1 110 560 kr
7
1 428 056 kr

1 259 851 kr

1 432 524 kr

7
1 632 778 kr

974 170 kr

1 105 127 kr

1 256 593 kr

1 058 711 kr
7
1 432 253 kr

1 201 033 kr

1 365 644 kr

7
1 556 549 kr

857 512 kr

990 474 kr

1 147 082 kr

1 164 574 kr
8
1 332 102 kr

1 345 147 kr

1 557 834 kr

8
1 809 107 kr

867 245 kr

1 001 716 kr

1 160 102 kr

991 571 kr
8
1 347 222 kr

1 145 319 kr

1 326 411 kr

8
1 540 356 kr

869 794 kr

1 004 661 kr

1 163 512 kr

945 278 kr
8
1 351 182 kr

1 091 848 kr

1 264 485 kr

8
1 468 442 kr

765 636 kr

900 431 kr

1 062 113 kr

1 039 798 kr
9
1 256 700 kr

1 222 861 kr

1 442 439 kr

9
1 706 705 kr

774 326 kr

910 651 kr

1 074 168 kr

885 331 kr
9
1 270 964 kr

1 041 199 kr

1 228 158 kr

9
1 453 166 kr

776 602 kr

913 328 kr

1 077 326 kr

843 998 kr
9
1 274 700 kr

992 589 kr

1 170 820 kr

9
1 385 323 kr

683 604 kr

818 573 kr

983 438 kr

928 391 kr
10
1 185 566 kr

1 111 692 kr

1 335 592 kr

10
1 610 099 kr

691 363 kr

827 865 kr

994 600 kr

790 475 kr
10
1 199 023 kr

946 545 kr

1 137 184 kr

10
1 370 912 kr

693 395 kr

830 298 kr

997 524 kr

753 570 kr
10
1 202 547 kr

902 354 kr

1 084 092 kr

10
1 306 908 kr

610 360 kr

744 158 kr

910 591 kr

828 921 kr
11
1 118 459 kr

1 010 629 kr

1 236 659 kr

11
1 518 961 kr

617 288 kr

752 604 kr

920 926 kr

705 781 kr
11
1 131 154 kr

860 495 kr

1 052 948 kr

11
1 293 313 kr

619 103 kr

754 816 kr

923 633 kr

672 830 kr
11
1 134 479 kr

820 322 kr

1 003 789 kr

11
1 232 932 kr

544 965 kr

676 507 kr

843 140 kr

740 108 kr
12
1 055 150 kr

918 754 kr

1 145 055 kr

12
1 432 982 kr

551 150 kr

684 186 kr

852 709 kr

630 161 kr
12
1 067 126 kr

782 269 kr

974 952 kr

12
1 220 106 kr

552 770 kr

686 197 kr

855 216 kr

600 741 kr
12
1 070 263 kr

745 747 kr

929 434 kr

12
1 163 144 kr

486 575 kr

615 006 kr

780 685 kr

660 811 kr
13
995 424 kr

835 231 kr

1 060 236 kr

13
1 351 870 kr

492 098 kr

621 987 kr

789 546 kr

562 644 kr
13
1 006 723 kr

711 153 kr

902 733 kr

13
1 151 044 kr

493 545 kr

623 815 kr

791 867 kr

536 376 kr
13
1 009 682 kr

677 952 kr

860 587 kr

13
1 097 305 kr

434 442 kr

559 097 kr

722 856 kr

590 009 kr
14
939 080 kr

759 300 kr

981 700 kr

14
1 275 349 kr

439 373 kr

565 443 kr

731 061 kr

502 361 kr
14
949 738 kr

646 503 kr

835 864 kr

14
1 085 890 kr

440 665 kr

567 105 kr

733 210 kr

478 907 kr
14
952 530 kr

616 320 kr

796 840 kr

14
1 035 194 kr

18 294 976 kr

20 682 632 kr

6 944 976 kr

9 332 632 kr

15 044 090 kr

16 873 441 kr

19 082 912 kr

3 694 090 kr

5 523 441 kr

7 732 912 kr

19 166 787 kr

21 663 722 kr

7 816 787 kr

10 313 722 kr

15 001 102 kr

16 825 435 kr

19 028 888 kr

3 651 102 kr

5 475 435 kr

7 678 888 kr

22 424 839 kr

25 330 160 kr

11 074 839 kr

13 980 160 kr

387 895 kr 376 354 kr

508 270 kr 493 148 kr

669 311 kr 649 398 kr

14 836 969 kr

16 642 138 kr

18 822 615 kr

3 486 969 kr

5 292 138 kr

7 472 615 kr

526 794 kr 376 354 kr
20 015 089 kr
8 665 089 kr
15 Restvärde Nuvärde Inbetalningar Nettonuvärde
885 924 kr 859 566 kr
21 480 309 kr 10 130 309 kr

690 273 kr 493 148 kr

908 981 kr 649 398 kr

15 Restvärde Nuvärde Inbetalningar Nettonuvärde
1 203 160 kr 859 566 kr
28 864 275 kr 17 514 275 kr

392 298 kr 376 354 kr

514 039 kr 493 148 kr

676 908 kr 649 398 kr

448 536 kr 376 354 kr
17 097 666 kr
5 747 666 kr
15 Restvärde Nuvärde Inbetalningar Nettonuvärde
895 980 kr 859 566 kr
21 714 363 kr 10 364 363 kr

587 730 kr 493 148 kr

773 948 kr 649 398 kr

15 Restvärde Nuvärde Inbetalningar Nettonuvärde
1 024 425 kr 859 566 kr
24 704 049 kr 13 354 049 kr

393 451 kr 376 354 kr

515 550 kr 493 148 kr

678 898 kr 649 398 kr

427 596 kr 376 354 kr
16 317 003 kr
4 967 003 kr
15 Restvärde Nuvärde Inbetalningar Nettonuvärde
898 613 kr 859 566 kr
21 775 662 kr 10 425 662 kr

560 291 kr 493 148 kr

737 815 kr 649 398 kr

15 Restvärde Nuvärde Inbetalningar Nettonuvärde
976 598 kr 859 566 kr
23 590 829 kr 12 240 829 kr
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11 350 000 kr
3 666 936 kr
280 634 kr
270 000 kr
47 448 177 kr

Grundinvestering
Årlig energikostnad
Årlig kylkostnad
Årlig underhållskostnad

Livscykelkostnad

Livscykelkostnad

Grundinvestering
Årlig energikostnad
Årlig kylkostnad
Årlig underhållskostnad

Grundinvestering+(årlig energikostnad+ årlig underhållskostnad)* nusummefaktorn
Nusummefaktor

8,559

Grundinvestering+(årlig energikostnad+ årlig underhållskostnad)* nusummefaktorn
Nusummefaktor

Livscykelkostnad
LCC-beräkning, kalkylränta på 8 % för effekten 85 kw besparing till PUE-1,5

27 144 015 kr

Livscykelkostnad

Grundinvestering
Årlig energikostnad
Årlig kylkostnad
Årlig underhållskostnad

LCC-beräkning, kalkylränta på 8 % för effekten 85 kw besparing till PUE-1,3

11 350 000 kr
1 466 774 kr
108 536 kr
270 000 kr

Grundinvestering
Årlig energikostnad
Årlig kylkostnad
Årlig underhållskostnad

Grundinvestering+(årlig energikostnad+ årlig underhållskostnad)* nusummefaktorn
Nusummefaktor

8,559

Grundinvestering+(årlig energikostnad+ årlig underhållskostnad)* nusummefaktorn
Nusummefaktor

Livscykelkostnad
LCC-beräkning, kalkylränta på 8 % för effekten 140 kw besparing till PUE-1,5

21 847 089 kr

Livscykelkostnad

Grundinvestering
Årlig energikostnad
Årlig kylkostnad
Årlig underhållskostnad

LCC-beräkning, kalkylränta på 8 % för effekten 140 kw besparing till PUE-1,3

11 350 000 kr
890 542 kr
65 897 kr
270 000 kr

Grundinvestering
Årlig energikostnad
Årlig kylkostnad
Årlig underhållskostnad

Grundinvestering+(årlig energikostnad+ årlig underhållskostnad)* nusummefaktorn
Nusummefaktor

Grundinvestering+(årlig energikostnad+ årlig underhållskostnad)* nusummefaktorn
Nusummefaktor
8,559

LCC-beräkning, kalkylränta på 8 % för effekten 85 kw besparing till PUE-1,5

LCC-beräkning, kalkylränta på 8 % för effekten 85 kw besparing till PUE-1,3

53 745 423 kr

11 350 000 kr
4 231 080 kr
452 235 kr
270 000 kr

8,559

29 694 727 kr

11 350 000 kr
1 692 432 kr
180 894 kr
270 000 kr

8,559

23 395 735 kr

11 350 000 kr
1 027 548 kr
109 829 kr
270 000 kr

8,559

Bilaga 7 - Livscykelanalys
Formel: Investeringskostnad+(årlig energikostnad+årlig underhållskostnad)
*nusummefaktorn
Formel: (Q^livslängd-1)*((R/100)*1,08)^livslängd
Q= räntan +1
R=räntan
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Bilaga 8 - Förslag till framtida datorhallens invändiga struktur

Rackplatser, 10 st

Rackplatser, 10 st

Rackplatser, 10 st

Rackplatser, 10 st

Rackplatser, 10 st

UPS,
Kylförmedlare, och
reservaggregat

Kall gång
Öppna
stadsnätet
Varm gång

Operatörsrum
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Bilaga 9 - Skiss över Green Data Center
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Bilaga 10 – Kostnad för kyla från fjärrkylan
Kylning* fjärrkylepriset=kostnaden för kylan
85 kw
Kyla ska räknas om
Totalt Mwh
kostnad/Mwh
Kostnad per år
Totalt Mwh
kostnad/Mwh
Kostnad per år

140 kw
223
295 kr
65 897 kr
372
295
109 829 kr

368
295 kr
108 536 kr
613
295
180 894 kr

350kw
951
295 kr
280 634 kr
1533
295
452 235 kr

57

Bilaga 11 - Analysmodell

Teori
Datorhallars funktion.
Datorhallars mätning och
förbrukning.
Beräkningar för
investeringar.
Lönsamhetsbedömning.

Empiri
Datorhallens utseende idag.
Datorhallens förbrukning
idag.
Datorhallens kostnader,
intäkter.
Investerings kostnader,
intäkter.
Mål av investering.
Krav som ska uppfyllas.

Analys
Genom att förstå teorin kan empirin
analyseras.
Kostnader och intäkter sätts in i
investeringskalkyler. Kalkyler +
beskrivning
Kalkylräntor sätts och beräknar
känsligheten av investeringen.
Datorhallens kommande utformning
beskrivs.
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