
Datacenter för en cirkulär,  
hållbar och uppkopplad värld

Certifierad el från 
förnybara källor
Hydro Power Certificate (EDP) 
– vi har certifierad el från förnybara källor.
Läs mer

Globala mål med  
regionalt och lokalt grepp 
Agenda 2030 och de globala målen är ett samlat 
grepp – vi jobbar efter globala hållbarhetsinitiativ 
och regelverk som exempelvis: SBTi, ESG och EU 
Code of Conduct. Läs mer

Vi värmer tusentals  
hushåll och fastigheter 
Fastigheter och hushåll värms upp  
i Stockholm av spillvärmen från vårt  
datacenter. Detta möjliggörs genom 
samarbetet med Stockholm Exergi. 
Läs mer 

Energieffektiva datahallar
Datacenterdesign för framtiden 
– så energieffektiva är våra datahallar
Läs mer

Delningsekonomi  
Så bidrar våra datacenter till den cirkulära ekonomin 
Läs mer 



LOKALT – huvudområden i det lokala arbetet

Vi värmer tusentals hushåll och fastigheter
På 50-talet byggdes fjärrvärmenätet ut i Stock-
holm och 2015 blev vi en av pionjärerna i Öppen 
Fjärrvärme när vi inledde vårt samarbete med 
energibolaget Stockholm Exergi – en handels-
plats för överskottsvärme som tar vara på energi 
som annars skulle gå förlorad. 
För att kyla ner våra serverhallar köper vi in 
fjärrkyla från Stockholm Exergi och med hjälp av 
en värmeväxlare skickar vi sedan tillbaka spill-
värmen från våra datacenter till fjärrvärmenätet 
som i sin tur värmer 10 000-tals hushåll och 
företag inom Stockholm. Det gör att vi bidrar till 

den cirkulära ekonomin eftersom energin från oss 
får ytterligare ett spinn. Detta medför att både 
våra egna och våra kunders koldioxidavtryck och 
energikostnader minskar. 
Vi fortsätter vårt samarbete tillsammans med 
Stockholm Exergi för en smart och hållbar stad 
genom att bland annat investera i värmepumpar 
för att kunna skicka tillbaka ännu varmare vatten 
till stadens uppvärmning.

Interxion arbetar för att på riktigt nå CO2-neutralitet  
– att bidra till en hållbar stad och grönare värld. 

Här är en del av det vi som en aktör inom datacenter gör för att skapa en cirkulär 
framtid. Hållbarhet och digitalisering är en formel som alla moderna och seriösa 
företag måste kunna presentera. Det viktiga är inte vad en enskild aktör gör, utan 
vad många tillsammans presterar. Här visar vi exempel på vårt hållbarhetsarbete 
lokalt och globalt.

DEN CIRKULÄRA EKONOMIN



Energieffektiva datahallar

Datacenterdesign för framtiden
Vi har specialistteam som sedan många år 
tillbaka arbetar med att utforma våra datacenter 
med en så energieffektiv design som möjligt. Det 
handlar om att göra av med en minimal mängd 
energi och att ta vara på så mycket av överskott-
senergin som möjligt. I praktiken handlar det 
exempelvis om att vi i stället för att kyla hela rum 
bara kyler de korridorer där servrarna står. Det 
innebär att kall luft förs in under golvet som kom-
mer upp i hålade plattor framför servrarna. De 
inbyggda fläktarna som kyler servrarna suger in 
den kalla luften och på baksidan kommer värme 
ut. Värmen sugs sedan tillbaka in till ett returrör 
som går till en värmeväxlare som är kopplad till 
Stockholm Exergis fjärrnät för öppen fjärrvärme. 
Den överskottsenergin använder Exergi för att 
hjälpa till att värma upp hushåll i Stockholm.
Andra exempel på smart design är rörelsestyrd 
belysning och att vi använder lågenergi-LED i 
våra anläggningar.  

Power Usage Effectiveness
PUE (Power Usage Effectiveness) är en indikator 
för att mäta energieffektiviteten i ett datacenter. Vi 
eftersträvar ett PUE-värde på cirka 1,25 i alla våra 
datacenter. Energiprestandan utvärderas genom 
att beräkna förhållandet mellan den totala ener-
gin som används jämfört med den energi som 
IT-utrustningen nyttjar. PUE varierar beroende av 
datacenterdesign, beläggningsgrad och externa 
faktorer som exempelvis yttertemperaturen.
Interxions PUE-indikator visar på goda resultat 
eftersom datahallarna är byggda för att uppnå 
bästa möjliga värde.

Luftbehandlare där  
energin återvinns  
och varmluft går i retur.

Kyld serverkorridor

Servrar

Varm luft

Kall luft förs in under golvet

ENERGIEFFEKTIVITET



I en cirkulär ekonomi används saker och ting så 
länge som möjligt – en form av kretslopp som 
använder så lite som möjligt av jordens resurser. 
Ett sätt att leva upp till denna ambition är de 
storskaldelsfördelar som finns med våra lösningar 
jämfört med om våra kunder skulle bygga och 
driva datacenter i egen regi. Det kan innebära en 
enorm besparing – där kostnaderna kan redu-
ceras med uppemot 80 %. Detta beror på att 
de gemensamma resurserna delas med övriga 
kunder i datacentret och där varje kund inte heller 
behöver bära ansvar för de engångskostnader 
som uppstår om något går sönder. 

Vårt bidrag till Öppen fjärrvärme är ett annat sätt 
för oss att dela och återvinna befintliga resurser. 
I datacenter har historiskt sett endast en liten del 
av den tillförda energin kommit till nytta, medan 
huvuddelen blir till spillvärme utan att tas tillvara. 
Därför har vi ändrat på det!
Att inte vara låst vid infrastruktur för mer kapacitet 
än vad som krävs är ytterligare ett effektivt sätt 
att idka cirkulärekonomi genom att spara in på 
energiförbrukning vilket minskar klimatavtrycket.

Så bidrar våra datacenter  
till delningsekonomin.

Certifierad el från 
förnybara källor
I Sverige och Norden investerar vi i certifikat från 
Vattenfall, som dokumenterar att våra datacen-
ter drivs på vattenkraft och har lägsta möjliga 
koldioxidutsläpp. Hydro Power Certificate EPD 
(Guarantees of Origin) från Vattenfall AB certi-
fierar att 100 procent av energin i våra nordiska 
datacenter kommer från den energikälla som har 
det lägsta Co2-avtrycket.

Certifikatet bevisar att den energi vi köper – och 
som i sin tur våra kunders IT konsumerar – är pro-
ducerad av nordisk vattenkraft. Våra europeiska 
enheter använder också förnybara källor – även 
om det inte är nordisk vattenkraft

GRÖN OCH HÅLLBAR ENERGI

DELNINGSEKONOMI



Globala mål med regionalt och lokalt grepp 
Världomspännande Digital Realty, som Interxion 
är en del av, är en ledare globalt när det kommer 
till hållbarhets- och klimatinitiativ inom datacen-
terbranschen. Vårt hållbarhetsarbete har upp-
märksammats med flertalet priser och ackredite-
ringar runt om i världen. 
Vi är engagerade i aktiva klimatarbeten och en-
gagemang och vi strävar efter att leda den glo-
bala datacenterindustrin inom hållbar miljöpre-
standa, där en mängd olika regionala och lokala 
initiativ även pågår för att främja utvecklingen. 
Våra globala mål ämnar bekämpa klimatföränd-
ringar och verka för att uppnå företagets enga-
gemang mot netto noll datacenter till 2030. 
Här är några exempel där vi är engagerade:

EU Code of Conduct 
Denna uppförandekod har skapats som svar på 
den ökande energiförbrukningen i datacenter 
och behovet av att minska de relaterade effekter-
na på miljön, ekonomin och energiförsörjningen. 
Det är ett frivilligt initiativ som syftar till att föra 
samman olika intressenter och de som regist-
rerar sig förväntas följa avsikten med uppfö-
randekoden genom att stödja en uppsättning 
åtaganden för att effektivisera och minska 
energiförbrukningen.

Science-Based Targets Initiative (SBTi) 
Tillsammans med 2 000 andra verksamheter 
runt om i världen har vi förbundit oss till att följa 
och arbeta för det globala SBT-initiativet: ett 
partnerskap mellan CDP, FN:s Global Compact, 
World Resources Institute (WRI) och Världsnatur-
fonden (WWF). 

Att använda vetenskapsbaserade mål är ett 
heltäckande sätt att skapa en tydligt definierad 
väg för att minska utsläppen i linje med Paris-
avtalet. Initiativet Science-Based Targets och de 
målsättningsmetoder det tillhandahåller gör det 
än mer möjligt för oss att sträva mot att minska 
CO2-utsläppen med 1,5-graders klimatföränd-
ringsscenario enligt 2030-målen och i linje med 
ledande klimatvetenskap.
Då vi har en globala räckvidd – med närmare 
300 datacenter på sex kontinenter – gör vårt 
engagemang i SBT-initiativet märkbar skillnad 
och stärker vår konkurrenskraft i att tackla klimat-
förändringarna och i övergången mot netto noll 
datacenter till 2030.  

Environmental, Social  
and Governance-rapport
Varje år presenterar Digital Realty en global 
ESG-rapport som ger en omfattande översikt 
över våra åtaganden för ren energi, resursbeva-
rande, mångfald, rättvisa och inkludering.
Genom att titta på våra ESG-data kan vi priori-
tera fokusområden och bättre forma en färdplan 
för hållbarhet. 
Vi arbetar med hållbarhet utifrån ett miljö och 
social och governance (ESG)-perspektiv. Det 
innebär att ledningen sätter mål och färdplan 
för hållbarhetsarbetet utifrån globala åtaganden. 
Däremot får våra olika regioner och affärsenheter 
den flexibilitet de behöver för att på en regional 
nivå kunna anpassa de lokala initiativen och 
programmen – för att på bästa sätt kunna uppnå 
de satta målen.
 

GLOBALT: Mål, arbetssätt och initiativ 

GLOBALA MUSKLER
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