
DA   DA 

 

Europa-Kommissionen 

Bruxelles, den 11.3.2020  

        SWD(2020) 55 final 

 

 

     

 

KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT 

 

         

 

EU's kriterier for grønne indkøb for datacentre, serverrum og cloudtjenester



 

1 

 

 
EU's GPP-kriterier for datacentre, serverrum og cloudtjenester 

 

1 INDLEDNING ....................................................................................................................................................... 2 

1.1 Definition og anvendelsesområde ............................................................................ 3 

1.2 Anvendelighed af kriterierne for grønne indkøb ...................................................... 4 

1.3 Generel note om kontrol ........................................................................................... 5 

1.4 Indkøb af cloudtjenester ........................................................................................... 6 

2 VÆSENTLIGE MILJØVIRKNINGER FRA DATACENTRE OG SERVERRUM .............................................................. 8 

3 EU's GPP-KRITERIER FOR INDKØB AF DATACENTRE OG SERVERRUM ............................................................... 9 

3.1 Udvælgelseskriterier ................................................................................................. 9 

3.2 Tekniske specifikationer .......................................................................................... 11 

3.3 Tildelingskriterier..................................................................................................... 21 

3.4 Kontraktbestemmelser ............................................................................................ 28 

4 Beregning af livscyklusomkostninger ............................................................................................................... 32 

TILLÆG I: DRIFTSFORHOLDSKLASSER FOR LUFTKØLING .......................................................................................... 35 

TILLÆG II: DRIFTSFORHOLDSKLASSER FOR FLYDENDE KØLING ............................................................................... 36 

TILLÆG III: EFFEKTFORBRUG I HVILETILSTAND ........................................................................................................ 37 

 
 

 
 
 
 
 



 

2 

 

 
 

1 INDLEDNING 
 
EU's kriterier for grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement – GPP) har til formål at lette offentlige 
myndigheders indkøb af produkter, tjenester og bygge- og anlægsarbejder med færre miljøpåvirkninger. Det 
er frivilligt at anvende kriterierne. Kriterierne er formuleret på en sådan måde, at den enkelte myndighed, hvis 
den mener, det er hensigtsmæssigt, kan integrere dem (delvist eller fuldt ud) i sit udbudsmateriale med 
minimale tilpasninger. Inden offentliggørelsen af et udbud rådes offentlige myndigheder til at undersøge det 
disponible udbud af de produkter, tjenester og bygge- og anlægsarbejder, de påtænker at købe på det marked, 
hvor de opererer  
Når en kontraherende myndighed påtænker at gøre brug af de i dette dokument foreslåede kriterier, skal dette 
ske på en måde, der er i overensstemmelse med kravene i EU-lovgivningen om offentlige indkøb (se f.eks. 
artikel 42, 43, 67, stk. 2, eller artikel 68 i direktiv 2014/24 og tilsvarende bestemmelser i anden EU-lovgivning 
om offentlige indkøb). Praktiske oplysninger herom findes ligeledes i Håndbog om grønne offentlige indkøb 
af 2016, som findes på http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm  
Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige indkøb, som EU har fastlagt for datacentre, 
serverrum og cloudtjenester. En ledsagende teknisk rapport indeholder yderligere oplysninger om baggrunden 
for udvælgelsen af disse kriterier og henvisninger til yderligere oplysninger.  
Kriterierne er delt op i udvælgelseskriterier, tekniske specifikationer, tildelingskriterier og 
kontraktbestemmelser.  Der er to former for kriterier:  

• Nøglekriterier – som skal sikre nem anvendelse af grønne offentlige indkøb med fokus på et produkts 
vigtigste miljøvirkninger og skal holde virksomhedernes administrative omkostninger på et minimum. 

• Brede kriterier – der inddrager flere aspekter eller en kraftigere miljøvirkning og er møntet på 
myndigheder, som ønsker at gå videre i fremme af miljømæssige og innovative målsætninger. 

Udtrykket "samme krav for nøglekriterier og brede kriterier" anvendes, hvis kriterierne er de samme for begge 
typer.  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
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1.1 Definition og anvendelsesområde 
 
Produktgruppen "datacentre, serverrum og cloudtjenester" omfatter: 

- Datacentre, dvs. strukturer, eller grupper af strukturer, der bruges til centralt at huse forbindelse og 
drift af informationsteknologi- og netværkstelekommunikationsudstyr, der leverer datalagrings-, 
behandlings- og transporttjenester, tillige med alle faciliteter og infrastrukturer, der er nødvendige til 
strømforsyning og miljøkontrol og de nødvendige niveauer af modstandsdygtighed og sikkerhed, der 
kræves for at sikre tilgængeligheden af den ønskede tjeneste.   

- Serverrum, også kaldet computerrum eller serverskabe, som er rum eller dele af en bygning, der 
bruges til en specifik IT-belastning, der bestemmes af effekttætheden af udstyret i rummet. Serverrum 
har sædvanligvis IKT-kontrol og kan have en vis specifik effekt- og afkølingskapacitet. Serverrum er 
virksomhedsdatacentre, men i mindre skala, der normalt huses på et område, der indikativt er mindre 
end 46m2, og som består af indikativt op til 25 rack-kabinetter. 

- Datacentre, der leverer digitale cloudbaserede tjenester, hvor kunden betaler for en tjeneste, og 
udbyderen leverer og administrerer IKT-hardwaren/-softwaren og udstyr til datacentre, der er 
nødvendige for at levere tjenesten. De kan være vært for flere kunder, f.eks. i form af et miljø for 
cloud-applikationer. Der er forskellige forretningsmodeller forbundet med cloudtjenester, men det er 
vigtigt at bemærke, at anvendelsesområdet kun omfatter datacenterkomponenten. De mest 
almindelige cloudtjenester er: 

o Infrastruktur som en tjeneste (IaaS): en tjenesteudbyder, der tilbyder kunder pay-as-you-go-
adgang til lagring, networking, servere og andre cloudbaserede databehandlingsressourcer. 

o Platform som en tjeneste (PaaS): en tjenesteudbyder, der tilbyder adgang til et cloudbaseret 
miljø, inden for hvilket brugere kan udvikle og levere apps. Tjenesteudbyderen leverer den 
underliggende infrastruktur. 

o Software som en tjeneste (SaaS): en tjenesteudbyder leverer software og applikationer via 
internettet. Brugerne abonnerer på softwaren og tilgår den via internettet eller platforms-
API'er (application programme interfaces) tilhørende sælgeren. 

 
Datacentre kan klassificeres efter type, og følgende typer er medtaget i anvendelsesområdet for kriterierne: 

- Virksomhedsdatacenter: et datacenter, der drives af en virksomhed, hvis eneste formål er at levere 
og administrere tjenester til dens medarbejdere og kunder 

- Samhusningsdatacenter: en datacenterfacilitet, hvor flere kunder placerer deres eget/egne netværk, 
servere og oplagringsudstyr.  

- Datacenter for administrerede tjenesteudbydere (Managed service providers (MSP)): et 
datacenter, der tilbyder server- og datalagringstjenester, hvor kunden betaler for en tjenesteydelse, og 
udbyderen leverer og administrerer den nødvendige IKT-hardware/-software og datacenterudstyr. Til 
denne administrationstjeneste hører værtskab for flere kunder i form af f.eks. et miljø for 
cloudapplikationer.  
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1.2 Anvendelighed af kriterierne for grønne indkøb  
 

De mest almindelige ruter for offentligt indkøb af datacentre, herunder serverrum, er baseret på eksempler på 
indkøbspraksis i EU.  
Processen med indkøb af et nyt datacenter eller -service består af en række specifikke ruter, som hver for sig 
har sine egne særlige fordele og ulemper. Valget af rute kan have væsentlig indflydelse på, i hvilket omfang 
miljøresultaterne forbedres. Det skyldes, at hver rute medfører sine egne specifikke interaktioner mellem 
indkøberen, datacentertjenesteudbyderen og leverandørerne af udstyr.  
Når offentlige organisationer indkøber datacenterprodukter og/ eller -tjenesteydelser, falder disse produkter 
og tjenesteydelser typisk inden for en af følgende ruter: 
1. Opførelse/udstyring af et datacenter:  

• opførelse af et nyt datacenter 
• udstyring af et serverrum/datacenter.  

2. Udvidelse og konsolidering af infrastrukturen eller et nyt IKT-projekt: 

• udvidelse og/eller konsolidering af eksisterende serverrum og/eller datacentre til nye eller eksisterende 
datacentre 

• IT-virtualiseringstjenester 
• konsolidering af de eksisterende serverrum i et nyt virksomhedsdatacenter. 

3. Outsourcing til et hosted og/eller cloudbaseret applikationsmiljø, som indebærer indkøb af en tjenesteydelse 
og ikke et fysisk produkt. Det betyder for cloudtjenester: 

• indkøb af hostingtjenester 
• indkøb af cloudtjenester. 

4. Drift og/eller vedligeholdelse af faciliteten, f.eks.:  

• drift og vedligeholdelsestjenester for virksomhedsdatacenter/serverrum 
• ordninger for lokalisering og/eller drift af IKT-udstyr inden for et samhusningsdatacenter 

(samhusningstjenester). 
Den ledsagende tekniske rapport indeholder et overblik over anvendeligheden af kriterierne for de specifikke 
indkøbsruter, som en offentlig organisation kan vælge at følge. Cloudtjenester rejser specifikke problemer i 
forbindelse med verificering af præstationerne for de datacentre, der anvendes til at levere tjenesteydelsen. 
Specifik vejledning om indkøb af cloudtjenester findes i afsnit 1.4 i dette dokument om kriterier. 
De kriterier, der fremlægges i dette dokument, er blevet udformet på en måde, der sikrer sammenhæng med 
visse krav, afprøvnings- og beregningsmetoder, der indført ved Kommissionens forordning (EU) 2019/424 
om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af servere og datalagringsprodukter. Den af Kommissionen 
udarbejdede adfærdskodeks for datacentre (Code of Conduct for Data Centres) og den dermed forbundne 
proces for registrering og deltagelse er ligeledes et centralt referencepunkt for verificering. 
 
Note vedrørende krav for offentlige myndigheders indkøb 
Artikel 6 og bilag III til direktivet om energieffektivitet (2012/27/EU), som skulle gennemføres i national 
lovgivning i juni 2014, fastlagde specifikke forpligtelser for offentlige myndigheder til at indkøbe bestemt 
energieffektivt udstyr. Hertil hører kravet om kun at indkøbe de produkter, som:  
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Når et produkt er omfattet af en gennemførelsesforanstaltning i henhold til direktiv 2009/125/EF, 
køber de kun produkter, der opfylder gennemførelsesforanstaltningens referenceværdier for 
energieffektivitet. 

Denne forpligtelse er begrænset til statsforvaltninger og til indkøb over de grænser, der er fastsat i 
direktiverne om indkøb. Derudover skal kravene efterleve omkostningseffektivitet, økonomisk 
gennemførlighed, bæredygtighed i et bredere perspektiv, teknisk formålstjenlighed og tilstrækkelig 
konkurrence. Disse faktorer kan variere mellem offentlige myndigheder og markeder. For yderligere 
vejledning om fortolkningen af dette aspekt i artikel 6 og bilag III til energieffektivitetsdirektivet 
vedrørende statsforvaltningers indkøb af energieffektive produkter, tjenesteydelser og bygninger, henvises 
til punkt 33-42 i Kommissionens vejledning1. 
 

 

1.3 Generel note om kontrol 
 
For en række kriteriers vedkommende foreslås kontrollen gennemført gennem fremlæggelse af 
prøvningsrapporter – både for produkter og systemers driftsydelse. For hvert kriterium er de relevante metoder 
til prøvning angivet ud fra internationalt anerkendte målemetoder og -standarder. Derved kan det sikres, at 
tilbudsgivernes specifikationsangivelser kan kontrolleres, gentages, revideres, og først og fremmest er 
sammenlignelige. Det er op til den offentlige myndighed at beslutte, på hvilket trin disse prøvningsresultater 
skal fremlægges Generelt anses det ikke at være nødvendigt at kræve, at alle tilbudsgiverne fremlægger 
prøvningsresultater fra starten. For at mindske byrden for tilbudsgiverne og de offentlige myndigheder kan en 
egenerklæring anses for tilstrækkelig ved afgivelse af bud.  Derefter er der forskellige muligheder for, om og 
hvornår disse prøver kan kræves:  

a) På udbudsstadiet:  
I forbindelse med produkter, der ikke er en del af datacentret, kan tilbudsgiveren med det økonomisk 
mest fordelagtige bud blive afkrævet denne dokumentation.  Hvis dokumentationen anses for 
tilstrækkelig, kan kontrakten tildeles. Hvis dokumentationen anses for at være utilstrækkelig eller for 
ikke at overholde kravene: 

i) vil tilbudsgiveren med det næsthøjeste pointtal, når kontrollen sker på baggrund af en teknisk 
specifikation, blive bedt om at fremsende dokumentation, og denne vil så blive taget i 
betragtning med henblik på tildeling af kontrakten 

ii) når kontrol sker på baggrund af et tildelingskriterium, vil de ekstra tildelte point blive trukket 
tilbage, og placeringen i udbudsresultatet genberegnes med alle de deraf følgende 
konsekvenser.  

I en prøvningsrapport kontrolleres det blot, at en produktprøve er blevet afprøvet i forhold til visse 
krav, ikke de emner, der rent faktisk leveres i henhold til kontrakten. For rammekontrakter kan 
situationen være en anden Dette scenario er nærmere behandlet i næste punkt om kontraktens 
opfyldelse og i de supplerende forklaringer nedenfor. 
 

b) Under opfyldelsen af kontrakten:  
På dette trin skal kriterierne vedrøre målingen af driftsresultater, f.eks. overvågningen af 
inputværdierne for effektiviteten af strømforbruget. Det anbefales, at der udtrykkeligt fastsættes 

 
1 COM/2013/0762 final, meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet, Gennemførelse af energieffektivitetsdirektivet - Kommissionens vejledning 
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kriterier for driftsresultater, som knyttes til disse kontraktlige resultatbestemmelser, således at disse 
resultataspekter kan overvåges.  Hvis resultaterne af sådanne prøvninger viser, at de leverede tjenester 
ikke opfylder kriterierne, har den ordregivende myndighed ret til at pålægge sanktioner.   
For rammeaftaler afhænger det tidspunkt, hvor der stilles krav om dokumentation, af den specifikke 
udformning af kontrakten:  

i) For rammekontrakter med en enkelt operatør, hvor de enkelte modeller, der skal leveres, 
identificeres ved tildelingen af rammekontrakten, og det blot er et spørgsmål om, hvor mange 
enheder der er brug for, gør de samme overvejelser sig gældende som ved kontrakter om 
engangsleverance som beskrevet ovenfor 

ii) For rammekontrakter med forhåndsudvælgelse af flere potentielle leverandører med 
efterfølgende konkurrence blandt de forhåndsudvalgte, skal tilbudsgivere i denne første 
forhåndsudvælgelsesfase kun bevise deres evne til at levere produkter, som opfylder 
mindstekravene til rammekontraktens opfyldelse.  Ved de efterfølgende call-down-kontrakter 
(eller ordrer), der tildeles efter konkurrence blandt de forhåndsudvalgte leverandører, gælder i 
princippet de samme betragtninger som under a) og b) ovenfor, hvis der skal fremlægges 
dokumentation for supplerende krav under konkurrencen Hvis konkurrencen afgøres 
udelukkende på grundlag af pris, bør det overvejes at foretage en kontrol ved gennemførelsen 
af kontrakten.  

Cloudtjenester rejser specifikke spørgsmål i forbindelse med kontrollen af resultaterne af de 
datacentre, der plejede at levere tjenesteydelsen. Dette har en indvirkning på den type kontrol, der kan 
anmodes om. Specifik vejledning om indkøb af cloudtjenester findes i afsnit 1.4 i dette dokument om 
kriterier. 
Bemærk, at i henhold til artikel 44, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU skal de ordregivende myndigheder 
acceptere enhver anden passende dokumentation. Dette kan være et teknisk dossier fra fabrikanten, 
hvis den pågældende erhvervsdrivende ikke havde adgang til prøvningsrapporter eller ikke havde 
mulighed for at få adgang til dem inden for en rimelig frist.  Dette forudsætter, at den manglende 
adgang ikke skyldtes den pågældende erhvervsdrivende selv, og at den pågældende erhvervsdrivende 
beviser, at det arbejde, de leverancer eller de tjenesteydelser, som vedkommende har leveret, opfylder 
kravene eller kriterierne i de tekniske specifikationer, tildelingskriterierne eller ydelseskravene i 
kontrakten. Hvis der henvises til et certifikat/en prøvningsrapport, som er udarbejdet af et bestemt 
overensstemmelsesvurderingsorgan, skal de ordregivende myndigheder med hensyn til 
gennemførelsen af prøvningerne også acceptere attester/prøvningsrapporter udstedt af andre 
tilsvarende vurderingsorganer. 
 

1.4 Indkøb af cloudtjenester 
 

Arten af levering af cloudtjenester betyder, at tjenesteudbydere kan foreslå flere datacentre for potentiel brug 
under en kontrakt. De kan også være ude af stand til på forhånd at forpligte sig til en specifik beliggenhed, 
hvorfra alle tjenesteydelser vil blive leveret. Det betyder, at forbindelsen mellem resultaterne for de datacentre, 
der vil blive brugt, og genstanden for et udbud, skal overvejes nøje afhængigt af indkøbstrinnet. 
1.4.1 Trinnet før det offentlige indkøb/markedsevaluering 
På prækonkurrencestadiet kan de ordregivende myndigheder afprøve cloudtjenesteudbyderes 
markedspotentiale til at reagere på bæredygtighedskriterier. Dette kan omfatte resultataspekter rapporteret på 
tværs af en portefølje af datacentre, der identificeres som potentielle steder, der vil blive brugt til at servicere 
kontrakter.  
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1.4.2 Konkurrencestadiet 
Hvis disse kriterier skal finde anvendelse i et offentligt udbud, skal der etableres en konkret forbindelse 
mellem de evaluerede datacentre og de tjenester, der skal tilvejebringes under kontrakten.  For cloudtjenester 
skal dette måske omfatte generelle virksomhedspolitikker, der rækker længere end de datacentre, der vil blive 
brugt til at opfylde en kontrakt. Det rejser imidlertid specifikke juridiske udfordringer i forhold til at sikre 
overholdelse af direktiv 2014/24/EU om offentlige udbud. 
Selv om betragtning 97 i direktivet om offentlige udbud angiver, at en virksomheds generelle politikker ikke 
i sig selv kan kræves i et kriterium, betyder det ikke, at disse politikker ikke kan tjene som dokumentation for 
vurdering og kontrol af et specifikt kriterium. Som fastsat i artikel 67, stk. 3, i direktivet om offentlige udbud 
omfatter forbindelsen til genstanden for den offentlige kontrakt en lang række overvejelser, der relaterer sig 
til de bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser, der skal leveres i henhold til kontrakten. Såfremt 
virksomhedspraksis og -politikker lægges til grund som en form for kontrol i et kriterium, bør dette relatere 
sig til den hardware/de faciliteter, der skal anvendes til at levere den specifikke kontrakt, i stedet for politikker 
og praksisser på generelt virksomhedsniveau. 
Ud over at fastsætte grænser for omfanget af krav, der kan anvendes i udbudsprocedurer, indeholder direktivet 
om offentlige udbud regler om dokumentation, som kan kræves af aktører. Hovedprincippet er, at tilsvarende 
metoder, certificeringer eller mærker generelt skal accepteres, og under meget særlige forhold kan en 
egenerklæring fra aktøren tages i betragtning. 
Alle krav skal vedrøre og stå i rimeligt forhold til kontraktens størrelse og genstand. F.eks. bør en 
tjenesteudbyder med et meget stort antal datacentre ikke modtage yderligere point, hvis den kapacitet, som 
den har tilgængelig, overstiger det, der er nødvendigt under kontrakten, sammenholdt med en tjenesteudbyder 
med et lille antal datacentre, som er tilstrækkeligt til at opfylde kontraktbetingelsen. 
Det er ligeledes vigtigt at bemærke, at alle krav i tilbud kan udvides til at omfatte underentreprenører. De 
leasede faciliteter, eller de faciliteter, der er placeret samme sted, og som anvendes til at levere cloudtjenester, 
bør derfor, hvor det er relevant, indgå i nogle svar på krav. 
1.4.3 Kontraktens udførelse 
Kontrahenter kan være tilbageholdende med at dele fortrolige detaljer om driften af de steder der anvendes til 
levering af tjenesten. For at omgå problemet kunne det i udbuddet udtrykkeligt nævnes, at kontrahenten skal 
bestille eksterne revisioner fra en uafhængig tredjepart, for løbende at kontrollere overholdelsen af de 
relevante GPP-kriterier, og for at levere rapporter til den ordregivende myndighed. Ud over denne for vil der 
udbuddet også pålægge den ordregivende myndighed en forpligtelse. Denne forpligtelse ville imidlertid kræve 
nogle specifikke ressourcer fra den ordregivende myndigheds side til at definere og følge denne proces. 
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2 VÆSENTLIGE MILJØVIRKNINGER FRA DATACENTRE OG SERVERRUM 
 
Baseret på den tilgængelige videnskabelige dokumentation er de væsentligste miljøvirkninger af datacentre 
og serverrum i relation til en livscyklus anført i tabellerne nedenfor (for yderligere oplysninger, se den tekniske 
rapport). Samme tabel viser også EU's tilgang til GPP i relation til at afbøde eller reducere disse virkninger. 

Væsentlige miljøaspekter  Tilgang til GPP 

• IT-systemernes strømforbrug 
(primært som følge af driften af 
serverne).  

• Det mekaniske og elektriske systems 
(M&E) strømforbrug, der primært 
kræves til at kontrollere de interne 
miljøforhold i datacentret. 

• Generering af potentielle farer ved 
uhensigtsmæssig bortskaffelse af 
kasseret elektronisk udstyr, og det 
dermed forbundne tab af værdifulde 
materialeressourcer, herunder 
kritiske råmaterialer.  

• Forbrug af energi og materialer 
anvendt til fremstilling af IKT-
udstyret. 

• Brugen af gasser med højt 
opvarmningspotentiale i 
kølesystemer. 

• Direkte og indirekte 
drivhusgasemissioner med 
forbindelse til drift af datacentre, 
herunder strømforbrug, kølemidler, 
produktion af IKT-systemer og 
uudnyttet potentiale for 
genanvendelse af spildvarme. 

 • Indkøb af energieffektive servere. 
• Indkøb af tjenester, der kan maksimere 

serverens udnyttelsesgrad. 
• Indkøb af produkter med henblik på 

gennemførelse af streng kontrol af farlige 
bestanddele. 

• Indkøb af produkter, der er udformet på en 
sådan måde, at nøglekomponenterne kan 
repareres og/eller opgraderes. 

• Krav om praksisser for bortskaffelse af udtjente 
produkter for at maksimere genanvendelse af 
ressourcer. 

• Sikring af design- og konstruktionstjenester, der 
kan opnå høj energieffektivitet, herunder 
maksimal effektivitet af M&E-systemet. 

• Krav om bedste praksis inden for 
energieffektivitet, der skal implementeres for 
drift af kølesystemerne, herunder overvågning 
og udnyttelse af frikøling. 

• Krav om den højest mulige andel af vedvarende 
energi for levering af datacentertjenester. 

• Undladelse af brug af kølemidler med højt 
drivhusgasopvarmningspotentiale (GWP) for 
levering af datacentertjenester, med mindre det 
bevises, at brugen af kølemidler med GWP tæt 
på nul ikke ville være mulige på grund af 
ekstraordinære omstændigheder, eller ville 
reducere systemets energieffektivitet. 

• Præference for produkter/tjenester, der sikrer 
genbrug af spildvarme, f.eks. i netværk i 
bygninger eller fjernvarmenet. 

Rækkefølgen af virkningerne afspejler ikke nødvendigvis deres omfang. 

Detaljerede oplysninger om datacentre og serverrum, herunder oplysninger om dermed forbundet lovgivning, 
standarder og tekniske kilder anvendt som dokumentation, findes i den tekniske rapport.
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3 EU'S GPP-KRITERIER FOR INDKØB AF DATACENTRE OG SERVERRUM 
3.1 Udvælgelseskriterier  

Nøglekriterier Brede kriterier 
Genstand:  
- Indkøb af IT-virtualiserings- eller konsolideringstjenester 
- Indkøb af virksomhedsdatacenter eller tjenester for drift og vedligeholdelse af serverrum 
SC1 Serverudnyttelse 
(samme for nøglekriterier og brede kriterier) 

Medtages, når datacentret drives af en tredjepart. 

Tilbudsgiveren skal have relevante kompetencer og erfaring med optimering af brugen af en server. Hertil skal høre servervirtualiseringstjenester, værktøjer og software for udnyttelsesstyring2 og 
konsolidering af IT-aktiver i datocentre. 
Verifikation:  

Tilbudsgivere skal fremlægge dokumentation for tidligere projekter med lignende arbejdsbyrder for at opnå, vedligeholde og forbedre udnyttelsen af IT-udstyr. Dette omfatter beskrivelser af metoder, der 
anvendes med henblik på optimering af udnyttelse. Godkendt dokumentation omfatter oplysninger og referencer til relevante kontrakter opfyldt inden for de seneste 3 år, som omfattede ovennævnte elementer. 
Denne dokumentation kan vedrøre enten relevante kontrakter eller nøglemedarbejdere, der vil blive involveret i leveringen af tjenesten.  Dette skal ligeledes ledsages af CV'er for de medarbejdere, der kommer 
til at arbejde på projektet samt deres relevante projekterfaring  

 

Genstand:  
Indkøb af IT-udstyr med reduceret miljøvirkning. 

 SC2 Kontrol af farlige stoffer – begrænset stof i servere, datalagre og netværksudstyr 

Inkluderes, når der skal indkøbes IT-udstyr. 

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation for indførelsen af en ramme for udførelsen af 
kontrol med begrænsede stoffer (RSC'er) langs forsyningskæden for de produkter, der skal leveres. 
RSC'erne skal som minimum dække følgende områder: 

- Produktplanlægning/-design 

- Leverandørernes overensstemmelse 

- Analyse.  

Anvendelsen af RCS'er skal ske med henvisning til vejledningen i IEC 62476 og IEC 62474-
materialedeklarationsdatabasen som grundlag for identificering, sporing og indberetning af 
specifikke oplysninger om sammensætningen af de produkter, der skal leveres. 

 
2 Dette kunne omfatte virtualiseringen og optimeringen af lagrede data ved brug af kompression, de-duplikering af data, dynamisk dimensionering, lagerdifferentiering og softwaredefinerede oplagringssystemer. 
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RSC'erne skal som minimum gælde for:  

• REACH-forordningens kandidatliste over stoffer  

• Begrænsede stoffer og undtagelser i direktivet om begrænsning af anvendelsen af visse 
farlige stoffer 

Leverandørernes overensstemmelseserklæringer skal holdes ajour for relevante materialer, dele og 
delkomponenter til de produkter, der skal leveres. 

Verificering: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation, der beskriver systemet, procedurerne og beviser 
for anvendelsen. 

 

Genstand:  
- Anlæg af et nyt datacenter 
- Udvidelse af en eksisterende facilitet med ny datacenter- og serverrum-infrastruktur 
- Indkøb af konsolideringstjenester for eksisterende distribuerede serverrum i et nyt datacenter 
- Indkøb af virksomhedsdatacenter eller tjenester for drift og vedligeholdelse af serverrum 
SC3 Forvaltning af køleenergi 

(samme krav for nøglekriterier og brede kriterier) 

Medtages, når datacentret drives af en tredjepart. 

Tilbudsgiveren skal have relevante kompetencer og erfaring med minimering af brugen af køleenergi, identificere muligheder for nedbringelse af energianvendelsen og bruge eventuel spildvarme (f.eks. til 
opvarmning af tilstødende bygninger eller fjernvarmenet). Især skal tilbudsgivere oplyse om: 

• Budgivende organisationers og eventuelle kontrahenters evne og kompetence til at kunne identificere og gennemføre foranstaltninger til reduktion og genbrug af energi. Hertil hører 
tilrådighedsstillelsen af en kompetent energiansvarlig for hver af de lokaliteter, der er omfattet af kontrakten. 

• Operationel erfaring med brug af overvågningssystemer og -software til understøttelse af energibesparelsesforanstaltninger, med særlig henvisning til EU's adfærdskodeks3 / EN 50600 TR99-1 best 
practices on ‘cooling management’ and ‘temperature and humidity settings’. 

Verifikation:  

Tilbudsgiverne skal fremlægge dokumentation fra tidligere datacenterprojekter med lignende karakteristika for, at de har reduceret eller minimeret brugen af køleenergi.  

Dokumentation i form af oplysninger og referencer for specifikke datacenterlokaliteter, der er blevet serviceret inden for de sidste 3 år. Denne dokumentation kan vedrøre enten relevante kontrakter eller 
nøglemedarbejdere, der vil blive involveret i leveringen af tjenesten. 

 
3 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines 
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3.2 Tekniske specifikationer  
Nøglekriterier Brede kriterier 

Genstand:  
Indkøb af IT-udstyr med reduceret miljøvirkning 

TS1 Serveres effektivitet i aktiv tilstand 

For hver servermodel, der anvendes i datacentret, skal den beregnede score for effektiviteten i aktiv tilstand 
(EffACTIVE) være større end eller lig med tærsklen for minimumseffektiviteten i aktiv tilstand, som anført 
nedenfor. 

Produkttype  Minimum EffACTIVE  

1 sokkel  

Rack-kabinet  11,0  

Tårnkabinet  9,4  

2 sokler  

Rack-kabinet  13,0  

Tårnkabinet  12,0  

Bladeservere eller multi-nodeservere  14,0  

4 sokler  

Rack-kabinet  16,0  

Bladeservere eller multi-nodeservere  9,6  

 

Verifikation 

Tilbudsgiveren skal stille beregningen af effektiviteten i aktiv tilstand for hver servermodel til rådighed 
baseret på målemetoden i EN 303470. Såfremt der foreslås anvendt forskellige konfigurationer af 
servermodellerne, skal de afprøvede ydelser af konfigurationen med høj ydelse og lav ydelse angives. 
Alternativt kan verifikationen antage form af prøvningsresultater for en model med den specifikke 
konfiguration, der skal anvendes. 

De opnåede prøvningsresultater i relation til CE-mærkning eller mærkede kvalifikationer udført i henhold til 
ækvivalente prøvningsstandarder anvendes som verifikation.  

 

TS1 Serveres effektivitet i aktiv tilstand 

For hver servermodel, der anvendes i datacentret skal den beregnede score for effektiviteten i aktiv 
tilstand (EffACTIVE) være større end eller lig med tærsklen for minimumseffektiviteten i aktiv 
tilstand, som anført nedenfor. 

Produkttype  Minimum EffACTIVE  

1 sokkel  

Rack-kabinet  13,0  

Tårnkabinet  11,0  

2 sokler 

Rack-kabinet  18,0  

Tårnkabinet  12,0  

Bladeservere eller multi-
nodeservere  

20,0  

4 sokler  

Rack-kabinet  16,0  

Bladeservere eller multi-
nodeservere  

9,6  

 

Verifikation 

Tilbudsgiveren skal stille beregningen af effektiviteten i aktiv tilstand for hver servermodel til 
rådighed baseret på målemetoden i EN 303470. Såfremt der foreslås anvendt forskellige 
konfigurationer af servermodellerne, skal de afprøvede ydelser af konfigurationen med høj ydelse 
og lav ydelse angives. Alternativt kan verifikationen antage form af prøvningsresultater for en 
model med den specifikke konfiguration, der skal anvendes. 

De opnåede prøvningsresultater i relation til CE-mærkning eller mærkede kvalifikationer udført i 
henhold til ækvivalente prøvningsstandarder anvendes som verifikation.  
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TS2 IKT Driftsområde –  temperatur og fugtighed 

Finder anvendelse ved luftkøling, og hvor datacentret er designet til økonomiseret og/eller frikøling. 
Gældende driftsforholdsklasser beskrives i bilag I. 
IKT-hardware skal understøtte driften inden for det tilladte interval for luftfugtighed og tørtemperatur for 
driftsforholdsklasse A2 i henhold til forordning (EU) 2019/424 om fastlæggelse af krav til miljøvenligt 
design af servere og datalagringsprodukter. 
 
Udstyret skal afprøves for funktion inden for det tilladte interval på minimum 16 driftstimer (drift i høj 
temperatur er ikke bestemt til konstant brug). Afprøvningen skal udformes, så den er repræsentativ for 
virkelige driftsforhold (se ledsagende forklarende noter). Ligeledes kunne afprøvningsmetoder, der er 
indeholdt i europæiske standarder på driftsforholdsklassen for servere, der er udviklet som reaktion på 
udkastet til standardiseringsmandat i henhold til forordning (EU) 2019/424 om miljømæssigt design, også 
være passende i dette omfang. 
Blæserens effektforbrug under normale og forhøjede indsugningstemperaturer skal ligeledes rapporteres for 
at validere, at der vil blive sparet energi. 
Finder anvendelse ved flydende køling  
IKT-hardware skal understøtte driften inden for facilitetens intervaller for forsyningsvandtemperatur, der er 
angivet i buddet med henvisning til klasse W2 og W3 i bilag II.  

Verifikation:  
Tilbudsgiveren skal oplyse om fabrikantens specifikationer og -erklæringer for hvert enkelt IKT-udstyr.   
Tilbudsgiveren skal erklære, at servermodellerne er blevet afprøvet til drift  i et anslået antal timer i en 
nærmere angivet periode inden for det tilladte interval. Afprøvningsspecifikationen skal stilles til rådighed.  
Oplysninger og afprøvningsresultater i forbindelse med CE-mærkning kan anvendes som verifikation. 
 

TS2 IKT Driftsområde –  temperatur og luftfugtighed 
Finder anvendelse ved luftkøling, og hvor datacentret er designet til økonomiseret og/eller 
frikøling. Gældende driftsforholdsklasser beskrives i bilag I. 
IKT-hardware skal understøtte driften inden for det tilladte interval for luftfugtighed og 
tørtemperatur for driftsforholdsklasse A3 i henhold til forordning (EU) 2019/424 om fastlæggelse 
af krav til miljøvenligt design af servere og datalagringsprodukter. 
 
Udstyret skal afprøves for funktion inden for det tilladte interval på minimum 88 driftstimer (drift 
i høj temperatur er ikke bestemt til konstant brug). Afprøvningen skal udformes, så den er 
repræsentativ for virkelige driftsforhold (se ledsagende forklarende noter). Ligeledes kunne 
afprøvningsmetoder, der er indeholdt i europæiske standarder på driftsforholdsklassen for servere, 
der er udviklet som reaktion på udkastet til standardiseringsmandat i henhold til forordning (EU) 
2019/424 om miljømæssigt design, også være passende i dette omfang. 
Blæserens effektforbrug under normale og forhøjede indsugningstemperaturer skal ligeledes 
rapporteres for at validere, at der vil blive sparet energi. 
Finder anvendelse ved flydende køling  
IKT-hardware skal understøtte driften inden for facilitetens intervaller for 
forsyningsvandtemperatur, der er angivet i buddet med henvisning til klasse W4 og W5 i bilag II 

Verifikation:  
Budgiveren skal oplyse om fabrikantens specifikationer og -erklæringer for hvert enkelt IKT-
udstyr.   
Tilbudsgiveren skal erklære, at servermodellerne er blevet afprøvet til drift  i et anslået antal timer 
i en nærmere angivet periode inden for det tilladte interval. Afprøvningsspecifikationen skal stilles 
til rådighed.  
Oplysninger og afprøvningsresultater i forbindelse med CE-mærkning kan anvendes som 
verifikation. 

Forklarende note: 1: Repræsentativ termisk afprøvning af IKT-udstyr 
Denne note identificerer grundlaget for den repræsentative termiske afprøvning af IKT-udstyr. For at afprøvningen skal være repræsentativ for virkelige driftsforhold, skal den være udformet til at simulere:  

• korte ændringer i gradienten, der er påvirket af køleudstyret, f.eks. skiftet fra frikøling til et mekanisk system  

• kortvarige perioder med intensiv eksponering, der er påvirket af miljøforhold, f.eks. under forlængede sommerhedebølger, og   

• en vejledende hyppighed for begge begivenheder i et driftsår. 
Forklarende note: 2: Termisk ydeevne og anvendt effekt 
Det er vigtigt at bemærke, at tildeling af ekstrapoint for A3-kompatible servere skal ses i lyset af, om udpegning af en A2- eller A3-server reducerer den samlede anvendte effekt. 
Såfremt kapacitetstabet som følge af støtte til drift af servere ved 40oC indebærer, at der indsættes flere servere, skal der ikke tildeles ekstra point. 
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 TS3 Design vedrørende reparation og opgradering af servere og datalagring  

Dette kriterium finder kun anvendelse på indkøb af nye servere og datalagring i en virksomheds 
datacenter 

Tilbudsgiveren skal give klare anvisninger på ikkedestruktiv reparation eller udskiftning af 
følgende komponenter: 

 datalagringsenheder  

 hukommelse  

 processor (CPU)  

 bundkort  

 udvidelseskort/grafikkort  

 strømforsyningsenhed (PSU),  

 blæsere 

 batterier 
Anvisningerne skal som minimum for hver nødvendig reparation og komponent omfatte: 

1 type operation 

2 type og antal fastgørelsesteknikker, der skal låses op 

3 det/de påkrævede værktøj(er). 
Anvisningerne skal gøres tilgængelige for autoriserede tredjeparter, herunder mellemhandlere, 
reservedelsværksteder, reservedelsleverandører, genvindingsvirksomheder og leverandører af 
vedligeholdelsesydelser via registrering på fabrikantens webside. Disse anvisninger skal gøres 
tilgængelige i mindst 8 år, efter at serverproduktet er markedsført. 

Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal give adgang til reparationsanvisningerne med henblik på verifikation.  

Der skal stiller reparationsoplysninger til rådighed i henhold til EN 45559:2019: Metoder til 
tilvejebringelse af information om væsentlige aspekter af effektivitetsrelaterede produkter. 
Afprøvningsresultater opnået i forbindelse med CE-mærkning kan anvendes som verifikation, 
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Genstand:  
Indkøb af tjenester vedrørende bortskaffelse af udtjente servere, datalagre og netværksudstyr 

TS4 Bortskaffelse af udtjente servere, datalagre og netværksudstyr 

(samme for nøglekriterier og brede kriterier) 

Dette kriterium bør anvendes i forbindelse med bestemmelsen om kontraktopfyldelse CPC3. 

Tilbudsgiverne skal tilbyde en tjeneste for:  

 genbrug og genvinding af hele produktet og/eller  
 selektiv behandling af komponenter i overensstemmelse med bilag VII i WEEE-direktivet for udstyr, der har nået udløbet af dets brugstid  
 genanvendelse af komponenter med henblik på genvinding af råstoffer af kritisk betydning.   

Tjenesten skal omfatte følgende aktiviteter: 

- indsamling 

- fortrolig håndtering og sikker sletning af data (medmindre det udføres internt)  

- funktionsafprøvning, servicering, reparation og opgradering med henblik på genbrug4;  

- salg af produkter med henblik på genbrug 

- adskillelse med henblik på genbrug, genanvendelse og/eller bortskaffelse. 

Ved tilvejebringelsen af tjenesten skal tilbudsgiverne rapportere om den andel af udstyret, der forberedes eller sælges med henblik på genbrug samt andelen af udstyr, der forberedes med henblik på 
genanvendelse.  

Forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse og bortskaffelse skal være i fuld overensstemmelse med kravene i artikel 8 og bilag VII og VIII i det (omarbejdede) WEEE-direktiv 2012/19/EU og med 
henvisning til listen over komponenter for selektiv behandling [se ledsagende forklarende note].  

Tilbudsgivere skal ligeledes fremlægge dokumentation for alle de handlinger, der udføres med henblik på at forbedre genvinding af råstofferne af kritisk betydning, dvs. kobolt (i batterier) og neodym (i 
harddiske), i overensstemmelse med de tilgængelige oplysninger om indholdet af kobolt og neodym, som foreskrevet i bilag II.3.3.a til forordning (EU) 2019/424 om miljømæssigt design. 

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal oplyse om ordningerne for indsamling, datasikkerhed, forberedelse med henblik på genbrug, salg med henblik på genbrug og genvinding/bortskaffelse.  Dette skal i kontraktens løbetid 
inkludere gyldig dokumentation af de benyttede WEEE-håndteringsanlægs regeloverholdelse, samt udskillelsen og håndteringen af specifikke komponenter, der kan indeholde råstoffer af kritisk betydning.  

Forklarende note: komponenter, der kræver selektiv behandling 

Nedenfor følger komponenter, der kræver selektiv behandling i overensstemmelse med bilag VII til WEEE-direktivet: 

• kviksølvholdige komponenter  
• batterier  

 
4 Nogle medlemsstater har udviklet standarder og/eller ordninger, som offentlige myndigheder kan vælge at henvise til for at give flere oplysninger om, hvordan udstyr skal gøres egnet til genbrug og videresalg.. 



 

15 

 

• printkort, hvis overflade er på over 10 cm2  
• plast indeholdende bromerede flammehæmmere  
• chlorfluorcarboner (CFC), hydrochlorfluorcarboner (HCFC), eller hydrofluorcarboner (HFC), carbonhydrider (HC)  
• udvendige elektriske kabler  
• kondensatorer, der indeholder polychlorerede biphenyler (PCB)  
• komponenter indeholdende ildfaste keramiske fibre  
• elektrolytkondensatorer, som indeholder stoffer, der giver anledning til bekymring  
• udstyr, der indeholder gasser, som er ozonlagsnedbrydende eller har et GWP (global warming potential) på over 15 
• ozonlagsnedbrydende gasser behandles i henhold til forordning (EF) nr. 1005/2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genstand:  

• Anlæg af et nyt datacenter 
• Udvidelse af eksisterende bygning med ny datacenter- og serverrum-infrastruktur 
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• Konsolidering af eksisterende serverrum og/eller datacentre til nye eller eksisterende datacentre. 
TS5 Miljøovervågning 

(samme for nøglekriterier og brede kriterier) 

Skal anvendes i tilfælde af nybygning eller tilpasning af datacentre 

Tilbudsgiveren skal påvise, at faciliteten har miljøkontrolfaciliteter og -infrastrukturer, der er i overensstemmelse med kravene og anbefalingerne i standard EN 50600-2-3 og er i stand til at måle: 

1) Computerrumtemperaturer: 

a) tilførselslufttemperatur 

b) returlufttemperatur 

c) cold aisle-temperatur (hvor anvendt) 

d) warm aisle-temperatur (hvor anvendt) 

2) relativ luftfugtighed 

a) udvendig relativ luftfugtighed 

b) relativ fugtighed i computerrum 

3) lufttryk under adgangsgulvet (såfremt der er installeret et adgangsgulv) 

4) kølemiddelstrømningshastigheder (hvis miljøkontrolsystemets design afhænger af væskers bevægelse, f.eks. vandkøling) 

De skal ligeledes rapportere om granulariteten af den måleordning, de foreslår at indføre. 

Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal stille design og tekniske specifikationer for det overvågningssystem, der påtænkes installeret, til rådighed, og angive, hvordan dette sikrer granulariteten for den rapporterede måleordning i 
henhold til EN 50600-2-3.  Den ordregivende myndighed forbeholder sig ret til at anmode om en passende ekstern revisionsberetning om datacentret for at verificere gennemførelsen af bedste praksis.   

 

 TS6 Bedste praksis for kølesystem – nybygning eller tilpasning af datacentre  

Tilbudsgiveren skal påvise, at designet indeholder den "forventede" bedste praksis, der er angivet 
for følgende designaspekter i den seneste version af [EU's adfærdskodeks / EN 50600 TR99-1]:   

• styring og design af lufttilførsel  

• køleanlægget  

• klimaanlæg/luftbehandlingsenheder til computerrum 
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Desuden skal der gennemføres praksisser for frikøling og økonomiseret køling, hvor der er mulighed 
herfor (se ligeledes den ledsagende forklarende note), og kølesystemerne skal underkastes en 
vurdering for fremtidig klimasårbarhed og risikovurdering. 

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge design og tegninger, der omfatter bedste praksis for adfærdskodeks 
/ EN 50600 TR99-1. Den ordregivende myndighed forbeholder sig ret til at anmode om en ekstern 
revision af datacentret for at verificere gennemførelsen af bedste praksis. 

Ved deltagelse i EU's adfærdskodeks skal tilbudsgiveren fremlægge det udfyldte 
rapporteringsskema5, der fremsendes til registrering i EU's adfærdskodeks, herunder beskrivelsen af 
gennemførelsesplanen for den forventede praksis. Der skal ligeledes fremlægges dokumentation for 
deltagelsesstatus fra Europa-Kommissionens GD Fælles Forskningscenter. 

Godkendelse som deltager i EU's adfærdskodeks og gennemførelse af bedste praksis vil ligeledes 
blive overvåget under en klausul vedrørende kontraktens udførelse. 

 

Forklarende note: praksisser for frikøling og økonomiseret køling 

Frikøling/økonomiseret køling er design af køleanlæg, der udnytter de kolde udenomstemperaturer til at dække en del af eller alle faciliteternes kølebehov, således at afhængigheden af enhver form for mekanisk 
køling, herunder kompressorer, reduceres eller endog fjernes helt, og således giver mulighed for en betydelig reduktion i energiforbruget.  

Mulighederne for at udnytte frikøling stiger i koldere og tørrere klimaer, og hvor der anvendes forøgede temperaturindstillingspunkter. 

Genstand:  

• Udvidelse af eksisterende bygning med en ny infrastruktur for datacenter og/eller serverrum 
• Indkøb af samhusningstjenester 
• Indkøb af hostingtjenester 
• Indkøb af cloudtjenester 

 TS7 Bedste praksis for kølesystem – eksisterende samhusnings- eller hostingdatacentre 

Tilbudsgiveren skal påvise, at datacentret medtager den "forventede" bedste praksis, der er angivet 
for følgende designaspekter i den seneste version af [EU's adfærdskodeks eller EN50600 TR99-
1]: 

• styring og design af lufttilførsel  

• køleanlægget  

• klimaanlæg/luftbehandlingsenheder til computerrum 

 
5 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines 
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Desuden skal der indføres praksisser for frikøling og økonomiseret køling, hvor der er mulighed 
herfor (se ligeledes den ledsagende forklarende note). 

Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal påvise [opdateret deltagelse i EU's adfærdskodeks eller tredjeparts 
verifikation af gennemførelsen af de forventede praksisser som anført i EN50600 TR99-1 
reference].   

Tilbudsgiveren skal fremvise det udfyldte rapporteringsskema6, der beskriver status for 
gennemførelsen af bedste praksis for de ovenfor anførte designaspekter. 

Den ordregivende myndighed forbeholder sig ret til at anmode om en passende ekstern 
revisionsberetning om datacentret for at verificere gennemførelsen af bedste praksis.   

Undladelse af nogen af de anførte "forventede" bedste praksisser skal begrundes. 
Forklarende note: praksisser for frikøling og økonomiseret køling 

Frikøling/økonomiseret køling er design af køleanlæg, der udnytter de kolde udenomstemperaturer til at dække en del af eller alle faciliteternes kølebehov, således at afhængigheden af enhver form for mekanisk 
køling, herunder kompressorer, reduceres eller endog fjernes helt, og således giver mulighed for en betydelig reduktion i energiforbruget.  

Mulighederne for at gøre brug af frikøling stiger i koldere og tørrere klimaer, og hvor der anvendes forøgede temperaturindstillingspunkter. 

Genstand:  

• Anlæg af et nyt datacenter 
• Udvidelse af eksisterende bygning med ny datacenter- og serverrum-infrastruktur 
• Konsolidering af eksisterende serverrum og/eller datacentre til nye eller eksisterende datacentre. 

TS8 Parathed til genbrug af spildvarme 

Det anbefales, at denne tekniske specifikation kun fastsættes, såfremt der er et klart behov på eller ved 
lokaliteten, eller hvis den offentlige myndighed har identificeret en klar planlagt eller potentiel mulighed 
på eller ved lokaliteten. 

Datacentret eller serverrummet skal sikre, at der er føringer til et fremtidigt varmerørledningssystem eller 
andre konstruktionsdetaljer for installation, eller lette eftermontering af en facilitets vandsystem, der når 
ud til hver række af serverracks, således at der på et senere stade let kan eftermonteres flydende køling.  

 

Verifikation:  

TS8 Genbrug af spildvarme 

Kriteriet bør tilpasses tilgængeligheden af fjernvarmesystemer og -net lokalt, som kan omfatte 
varmegenbrug på samme sted. Det anbefales, at der fastsættes en omfattende teknisk specifikation, 
hvis der er let adgang. 

Datacentret skal forbindes til og levere [procentdel specificeres af den ordregivende myndighed]% 
af datacentrets spildvarme udtrykt som energigenbrugsfaktoren (ERF) til lokale varmeforbrugere7. 

ERF skal beregnes for hver facilitet i henhold til EN 50600-4-6:2020 eller en tilsvarende standard. 

Verifikation:  

 
6 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines 

7 Dette kan omfatte forbrugere på samme sted eller forbundet med datacentret via et fjernvarmenet 
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Tilbudsgiveren skal fremlægge konstruktionstegninger, der viser, at der på faciliteten vil blive monteret 
et vandsystem med forgreninger til hver række servere, eller at layoutet er designet på en sådan måde, at 
det let kan eftermonteres. 

 

Den ordregivende myndighed forbeholder sig ret til at anmode om en passende ekstern revisionsberetning 
om datacentret for at verificere gennemførelsen af dette kriterium. 

 

 

Tilbudsgiveren skal fremlægge beregninger og og konstruktionstegninger for 
varmegenbrugssystemerne og tilslutning. Dokumentation for kontraktlige aftaler eller 
hensigtserklæringer fra netoperatøren.  

Den ordregivende myndighed forbeholder sig ret til at anmode om en passende ekstern 
revisionsberetning om datacentret for at verificere gennemførelsen af dette kriterium. 

En ekstern verifikation af ERF kan godkendes som dokumentation. 

Eksternt verificerede energiledelsessystemer (baseret på ISO 50001) eller miljøledelsessystemer 
(baseret på EMAS eller ISO 14001), der indberetter den beregnede ERF, kan ligeledes godkendes 
som dokumentation. 

 TS9 Forholdet mellem vedvarende energi og det totale energiforbrug (REF) 

Medtages, når datacentret drives af en tredjepart. Det foreslås, at den ordregivende myndighed 
afprøver markedet med potentielle udbydere og lokal forsyning, før dette kriterium tages i brug. 

Forholdet mellem vedvarende energi og det totale energiforbrug (REF) for datacentret skal være lig 
med 1 (100 % vedvarende). REF for leveret og forbrugt energi i datacentret skal beregnes i henhold 
til EN 50600-4-3. 

Den elektricitet, der bidrager til REF, skal komme fra vedvarende energikilder som defineret i 
direktiv 2009/28/EF. 

Verifikation: 

REF og strømforsyningen og brugsdata og forbrugsprofiler, som beregningerne er baseret på, skal 
opgives. 

En ekstern verifikation af REF kan godkendes som dokumentation. 

Eksternt verificerede energiledelsessystemer (baseret på ISO 50001) eller miljøledelsessystemer 
(baseret på EMAS eller ISO 14001), der indberetter den beregnede REF, kan ligeledes godkendes 
som dokumentation. 

 

 TS10 Det globale opvarmningspotentiale for en blanding af kølemidler  

Medtages, når datacentret drives af en tredjepart 

Se også AC11 

Det vægtede gennemsnit for det globale opvarmningspotentiale (GWP) for den blanding af 
kølemidler, der vil blive anvendt i datacentrets kølesystem, må ikke overstige 10, medmindre det 
påvises, at disse kølemidler ikke kan anvendes på grund af ekstraordinære omstændigheder, eller 
ville reducere kølesystemernes energieffektivitet.  
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Verifikation:  

Tilbudsgivere skal rapportere beregningen af det vægtede gennemsnit for det globale 
opvarmningspotentiale, herunder for opgørelsen over kølemidler, der anvendes på lokaliteterne, 
eller for at levere tjenesteydelsen, og påvise overensstemmelse med den metode, der er beskrevet i 
bilag IV til forordning (EU) nr. 517/2014. 

Eksternt verificerede energiledelsessystemer (ISO 50001) eller miljøledelsessystemer (EMAS eller 
ISO 14001), der indberetter brugen af kølemidler, kan godkendes som dokumentation. 

Ekstraordinære omstændigheder, der forhindrer anvendelsen af kølemidler med et vægtet 
gennemsnit for GWP i intervallet fra 0 til 10, dokumenteres. 
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3.3 Tildelingskriterier 
Nøglekriterier Brede kriterier 

Genstand:  
Indkøb af IT-udstyr med reduceret miljøvirkning 

AC1 Servereffekt i hviletilstand 

(samme krav for nøglekriterier og brede kriterier) 

Dette kriterium bør kun anvendes i kombination med TS1. Servere, der overholder TS1, kan tildeles yderligere point for deres effekt i hviletilstand. 

Det finder kun anvendelse, såfremt produkttypen (f.eks. rack- eller tårnservere, servere med 1 sokkel eller servere med 2 sokler) og de systemkarakteristika, der berører effektforbruget (f.eks. CPU-effekt, server 
med eller uden effektredundans, hukommelse, drivere, yderligere enheder), beskrives i den tekniske specifikation.  

Med undtagelse af modstandsdygtige servere kan højtydende databehandlingsservere (HPC-servere) og servere med en integreret APA (auxiliary performance accelerators) tildeles maksimalt x point [angives 
senere]. Der skal tildeles point til servermodeller baseret på forbedringer af en række tærskler for mindstekrav til ydeevnen, som beregnet for hver servertype i henhold til Kommissionens forordning (EU) 
2019/424 om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af servere og datalagringsprodukter. 

Verifikation 

Tilbudsgiveren skal beskrive beregningen af det individuelle effektforbrug i tomgangstilstand baseret på EN 303470-afprøvning og i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2019/424 (se 
ligeledes den ledsagende forklarende note). Såfremt der foreslås anvendt forskellige konfigurationer af servermodellerne, skal den afprøvede ydeevne af konfigurationen med høj ydelse og lav ydelse angives. 
Alternativt kan tilbudsgiveren påvise overensstemmelse ved at fremskaffe en prøvningsrapport for en tilsvarende konfigureret server af samme model. 

Forklarende note: beregning af effektforbrug i tomgangstilstand i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2019/424 

EN 303 470 er baseret på SERT version 2-prøvningsmetoden og omfatter en særlig afprøvning af effektforbruget i tomgangstilstand og måling af energieffektivitet i aktiv tilstand. I henhold til kravene til 
miljømæssigt design skal disse oplysninger offentliggøres af producenterne  

Med henblik på at anvende nøglekriterierne skal minimumstærsklen for hver servertype beregnes på basis af de yderligere serverkomponenter, der skal være indeholdt i buddet, og medtages i udbuddet. 

Metoden vedrørende miljømæssigt design er beskrevet i bilag III til dette dokument med kriterier. Hver tærskelværdi skal fastlægges i henhold til følgende ligning: 

Pidle = Pbase+∑Padd_i 

hvor Pbase er det grundlæggende tillæg for effektforbrug i tomgangstilstand, der er angivet i tabel 3, og ΣPadd_i er summen af tillæggene for effektforbrug i tomgangstilstand for relevante, ekstra komponenter 
som fastsat i tabel 4. For bladeservere beregnes Pidle som det samlede målte effektforbrug divideret med antallet af installerede bladeservere i det afprøvede bladekabinet.  
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 AC2  Anvendt effektforbrug for servere 

Dette kriterium anbefales, såfremt den ordregivende myndighed ønsker at indhente tilbud om 
strømforbruget for den forventede IT-proces og dernæst at overvåge denne proces. Skal anvendes 
i forbindelse med CPC1 

Der vil blive tildelt point baseret på estimatet for det anvendte effektforbrug beregnet for alle 
servertyperne og deres konfigurationer, der skal anvendes i datacentret.  

De forskellige serverkonfigurationers ydeevne kan interpoleres fra prøvningsdata for 
konfigurationer med høj og med lav ydelse. Beregningen kan baseres på de af den ordregivende 
myndighed specificerede processer.   

Der vil blive tildelt maksimalt antal point til tilbuddet med det laveste anvendte effektforbrug.  Alle 
øvrige tilbud vil få tildelt point i forhold til det bedste tilbud. 

Verifikation 

Tilbudsgiveren skal beskrive beregningen af den anvendte effekt baseret enten på [angives senere]:  

• Metoden i EN 303470 for anvendt effekt med standardiserede processer, eller 

• en prøvningsprotokol, der skal angives af den ordregivende myndighed. 

Hvor ydeevnen for konfigurationer er blevet interpoleret fra prøvningsdata, skal der oplyses om 
den anvendte metode.   

 

Genstand:  
Indkøb af IT-konsoliderings- eller virtualiseringstjenester 

Medtages, når datacentret drives af en tredjepart. Skal anvendes i forbindelse med CPC 4.2 

(samme krav for nøglekriterier og brede kriterier) 

AC3 Serverudnyttelse 

Der vil blive tildelt point baseret på den forventede gennemsnitlige serverudnyttelse med udgangspunkt i de ordregivende myndigheders datahåndterings- og behandlingskrav. Der vil blive tildelt point i 
overensstemmelse med følgende intervaller: 

< 70 %: [specificerede] point 

40-70 %: 0,8 x [specificerede] point 

25-40 %: 0,5 x [specificerede] point 

Verifikation 

Tilbudsgiveren skal fremlægge modeller, beregninger eller estimater for den forventede udnyttelse baseret på de værktøjer, der er beskrevet i SC1. 
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Genstand:  
Indkøb af tjenester vedrørende bortskaffelse af udtjente servere 

AC4 Bortskaffelse af udtjente servere 

(samme krav for nøglekriterier og brede kriterier) 

Skal anvendes i forbindelse med kriterium TS4 

Der vil blive tildelt point til leverandører af tjenester for genbrug og genanvendelse, som sikrer, at printkort og udvendige kabler, der ikke er egnede til genbrug, separeres og bortskaffes.   

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremskaffe dokumentation for, at de identificerede komponenter er blevet genanvendt.  

Genstand:  
Anlæg/renovering af et nyt/eksisterende datacenter 

AC5 Strømforbrugseffektivitet (PUE) – Udformet PUE  

(samme krav for nøglekriterier og brede kriterier) 

Gældende for anlæg/renovering af et nyt/eksisterende datacenter, når IT- strømforbruget allerede kan fastslås. 

Der vil blive tildelt point for tilbuddet med designet PUE med den højeste ydelse (dPUE) (fuldstændigt antal specificerede point) ved en given IT-belastning (f.eks. 50 % af design) og specifikke miljøforhold. 
PUE-værdien skal fastlægges i henhold til ISO/IEC 30134:2016 Del 2, EN 50600-4-2:2016 eller tilsvarende. 
 
Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge designberegninger, som viser, hvordan PUE er blevet beregnet i henhold til ISO/IEC 30134:2016 del 2, EN 50600-4-2:2016 eller tilsvarende. 

 

Genstand:  
Indkøb af drifts- og vedligeholdelsestjenester for virksomhedsdatacenter/-serverrum  
AC6 Strømforbrugseffektivitet (PUE) – forbedringspotentiale for PUE  

(samme krav for nøglekriterier og brede kriterier) 

Gældende for drift og vedligeholdelse af et eksisterende datacenter, hvor den historiske PUE er kendt. Den kan også gælde for serverrum, hvis de har en specifik køleinfrastruktur.  

Der vil blive tildelt point baseret på tilbudsgiverens skønnede potentiale for forbedring i forhold til den historiske målsætning for PUE [leveres af den ordregivende myndighed]. Skønnede bud skal være baseret 
på den historiske IT-belastning, som specificeret af den ordregivendende myndighed. PUE-værdien skal fastlægges i henhold til ISO/IEC 30134:2016 Del 2, EN 50600-4-2:2016 eller tilsvarende. 
 
Verifikation:  
Tilbudsgivere skal fremlægge beregninger, som viser, hvordan PUE er blevet skønnet i henhold til ISO/IEC 30134:2016 del 2, EN 50600-4-2:2016 eller tilsvarende. 
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Genstand: 
Anlæg/renovering af et nyt/eksisterende datacenter 

 AC7 Energiforbrug  af kølesystem 
Der vil blive tildelt point baseret på det skønnede forbrug af køleenergi, der kræves til at drive det 
refererede datacenterdesigns klimaforhold for lokaliteten. Der vil blive tildelt point for det 
designtilbud, der har den største ydelse (fuldt antal specificerede point). 
Verifikation:  
Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation, modellering og beregninger for 
designestimeringsprocessen. 

 

  AC8 Genbrug af spildvarme (for nye datacentre) 

Kriteriet bør tilpasses den lokale tilgængelighed af fjernvarmesystemer og -net.  Det anbefales, at der 
anlægges et bredt tildelingskriterium, såfremt en offentlig myndighed peger på lokale muligheder. 

Der vil blive tildelt point til tilbudsgivere, der forpligter sig til at levere mere end en x % [procentdel 
specificeres af den ordregivende myndighed] af datacentrets spildvarme udtrykt som 
energigenbrugsfaktoren (ERF) til lokale slutbrugere. Der vil blive tildelt et ekstra point for hver 10 
% ekstra spildvarme, som datacentret leverer.  

ERF skal beregnes for hver facilitet i henhold til EN 50600-4-6:2020 eller en tilsvarende standard. 

Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge beregninger i henhold til ETSI ES 205 200-2-1 eller en tilsvarende 
standard og konstruktionstegninger til systemer og tilslutning for genbrug af varme. Dokumentation 
for kontraktlige aftaler eller hensigtserklæringer skal indhentes fra potentielle varmekunder. 

 

 

 

 

 

 

 

Genstand: 

• Indkøb af samhusningstjenester 
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• Indkøb af hostingtjenester 
• Indkøb af cloudtjenester 
• Drift og vedligeholdelsesservice på virksomhedsdatacenter/serverrum 

 
 AC9 Genbrug af spildvarme (for administrerede tjenesteydelser) 

Det anbefales, at dette brede tildelingskriterium anvendes, såfremt der indkøbes en tjenesteydelse.  
 
Der vil blive tildelt point baseret på den deklarerede energigenbrugsfaktor (ERF) for de faciliteter, 
der vil blive anvendt til at udføre kontrakten. Der vil blive tildelt point i forhold til den tilbudsgiver, 
der tilbyder den højeste energigenbrugsfaktor. 
ERF skal beregnes for hver facilitet i henhold til EN 50600-4-6:2020 eller en tilsvarende standard. 
Verifikation:  
Tilbudsgiveren skal fremlægge beregninger i henhold til EN 50600-4-6:2020 eller en tilsvarende 
standard.  

En ekstern verifikation af ERF kan godkendes som dokumentation. 

Eksternt verificerede energistyringssystemer (baseret på ISO 50001) eller miljøhåndteringssystemer 
(baseret på EMAS eller ISO 14001), der indberetter den beregnede ERF, kan ligeledes godkendes 
som dokumentation. 

 
AC10 Forholdet mellem vedvarende energi og det totale energiforbrug (REF) 

Medtages, når datacentret drives af en tredjepart. Der skal kun tildeles point, der opfylder 
mindstekravene til IT- og M&E-systemets ydeevne. For cloudtjenester kan der kræves en REF som en 
gennemsnitsværdi for de lokaliteter, der tilvejebringer tjenesten. 

Der vil blive tildelt point i forhold til den tilbudsgiver, der tilbyder den højeste REF for strømforbruget. 

REF for leveret og forbrugt energi i datacentret skal beregnes i henhold til EN 50600-4-38. 

Den elektricitet, der bidrager til REF, skal komme fra vedvarende energikilder som defineret i direktiv 
2009/28/EF9. 

Verifikation: 

REF og strømforsyningen og brugsdata, som beregningerne er baseret på, skal opgives.   

AC10 Forholdet mellem vedvarende energi og det totale energiforbrug (REF) 

Medtages, når datacentret drives af en tredjepart. Der skal kun tildeles point, der opfylder 
mindstekravene til IT- og M&E-systemets ydeevne. For cloudtjenester kan der kræves et forbrug, der 
matcher REF som en gennemsnitsværdi for de lokaliteter, der tilvejebringer tjenesten. 

Der skal tildeles point i forhold til den tilbudsgiver, der tilbyder det højeste forhold for REF i relation 
til forbrug for deres strømforbrug. 

REF for leveret og forbrugt energi i datacentret skal beregnes i henhold til EN 50600-4-3. 
Forbrugsprofilen for elproduktionskapaciteten skal dernæst relateres til datacentrets skønnede 
forbrugsprofil.  

Den elektricitet, der bidrager til REF, skal komme fra vedvarende energikilder som defineret i direktiv 
2009/28/EF. 

 
8 EUROPÆISK STANDARD EN 50600-4-3 - Informationsteknologi - Faciliteter og infrastrukturer i datacentre - Del 4-3: Forholdet mellem vedvarende energi og det totale energiforbrug 
9 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder. Definitionen af vedvarende energikilder i direktiv 2018/2001/EU, om ophævelse af direktiv 2009/28/EF, 
finder anvendelse pr. 30. juni 2021. 
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En ekstern verifikation af REF kan godkendes som dokumentation. 

Eksternt verificerede energistyringssystemer (ISO 50001) eller miljøledelsessystemer (EMAS eller ISO 
14001), der indberetter den beregnede REF, kan ligeledes godkendes som dokumentation. 

 

Verifikation:  

REF og strømforsyningen og brugsdata og forbrugsprofiler, som beregningerne er baseret på, skal 
opgives.  

En ekstern verifikation af REF kan godkendes som dokumentation. 

Eksternt verificerede energiledelsessystemer (baseret på ISO 50001) eller miljøledelsessystemer 
(baseret på EMAS eller ISO 14001), der indberetter den beregnede REF, kan ligeledes godkendes 
som dokumentation. 

 
Forklarende note: Oprindelsesgaranti 

Alle EU-lande er i henhold til direktiv 2009/28/EF og 2004/8/EF forpligtet til at udarbejde ordninger for oprindelsesgaranti for elektricitet fra vedvarende energikilder. Disse skaber et godt retsgrundlag for 
verifikation. Bemærk, at den aktuelle status for obligatorisk anvendelse af ordninger for oprindelsesgaranti kan variere fra medlemsstat til medlemsstat.  

Et alternativ ville være, at leverandøren fremlægger uafhængig dokumentation for, at der er genereret en tilsvarende mængde elektricitet fra kilder defineret som vedvarende (f.eks. et omsætteligt certifikat fra 
et uafhængigt udstedende organ, der er blevet godkendt af staten). Et andet alternativ ville være, hvis den leverede elektricitet havde et miljømærke af type-1 med en definition, der var mindst lige så streng 
som definitionen i direktiv 2009/28/EF. 

 
AC11 Det globale opvarmningspotentiale for en blanding af kølemidler  

Medtages, når datacentret drives af en tredjepart 

Se også TS10. 

Der vil blive tildelt tilbudsgiveren point i henhold til det vægtede gennemsnit for det globale 
opvarmningspotentiale (GWP) for blandingen af kølemidler, der vil blive anvendt i datacentrets 
kølesystem. Dette skal beregnes i overensstemmelse med bilag IV til forordning (EU) nr. 517/2014 (se 
forklarende note). Pointene vil blive tildelt i henhold til de næste vægtede gennemsnitlige intervaller, der 
er et resultat af GWP. Der kan højst tildeles x point [angives senere]: 

• x point til GWP-vægtede gennemsnit i intervallet 0 til 10 

• 0,6 x point til GWP-vægtede gennemsnit i intervallet 11 til 150 

• 0,2 x point til GWP-vægtede gennemsnit i intervallet 151 til 750. 

Verifikation:  

Tilbudsgivere skal rapportere beregningen af det vægtede gennemsnit for det globale 
opvarmningspotentiale, herunder for opgørelsen over kølemidler, der anvendes på lokaliteterne, eller for 
at levere tjenesteydelsen, og påvise overensstemmelse med den metode, der er beskrevet i bilag IV til 
forordning (EU) nr. 517/2014.  

 



 

27 

 

Tilbudsgiveren skal fremlægge dokumentation for brugen af de kølemidler, der er indberettet i 
beregningen. 

Eksternt verificerede energiledelsessystemer (ISO 50001) eller miljøledelsessystemer (EMAS eller ISO 
14001), der indberetter brugen af kølemidler, kan godkendes som dokumentation.  

Forklarende note: Metode til beregning af GWP af en blanding af kølemidler i henhold til bilag IV til forordning (EU) nr. 517/2014   

GWP for en blanding beregnes som et vægtet gennemsnit, der afledes af summen af de enkelte stoffers vægtprocenter multipliceret med deres GWP, medmindre andet er angivet, herunder også stoffer, som 
ikke er fluorholdige drivhusgasser. Formlen vises nedenfor: 

�(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑋𝑋 % 𝑥𝑥 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺) + (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑌𝑌 % 𝑥𝑥 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺) + (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑁𝑁 % 𝑥𝑥 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺) 

hvor % er andelen efter vægt med en vægttolerance på ±1 %. GWP for kølemidler er anført i bilag I til forordning (EU) nr. 517/2014. 

Dokumentation for mængde og type af flourholdige gasser er allerede et krav i artikel 6 i forordning (EU) nr. 517/2014.   
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3.4 Kontraktbestemmelser  
Nøglekriterier Brede kriterier 

Genstand:  

• Indkøb af tjenester for drift og vedligeholdelse af virksomhedsdatacentre og -serverrum  
  CPC1 Overvågning af IT-energiforbrug 

Medtages, når datacentret drives af en tredjepart. Skal anvendes i forbindelse med AC2. 

Kontrahenten skal tilvejebringe månedlige og årlige data for IT-udstyr, der befinder sig i datacentret. 
Overvågning af energiforbruget skal være i overensstemmelse med kravene og anbefalingen i 
standard EN 50600-2-2 
 

CPC2 Overvågning af udnyttelsen af IT-udstyr  

(samme krav for nøglekriterier og brede kriterier) 

Medtages, når datacentret drives af en tredjepart. Skal anvendes i forbindelse med AC3 

Kontrahenten skal aflægge periodisk rapport om optimeringsanalyse og opnåelse af mål for udnyttelsen, der er aftalt med kunden under det specifikke IT-projekt. 
Tjenesteudbyderen skal månedligt måle og indberette udnyttelsen af serverne i datacentret baseret på ISO 30134-5.  
 
Genstand:  

• Indkøb af tjenester vedrørende bortskaffelse af udtjente servere, datalagrings- og netværksudstyr 

CPC3 Rapportering om slutdestination for servere, datalagrings- og netværksudstyr 

(samme krav for nøglekriterier og brede kriterier) 

Skal anvendes i forbindelse med TS4 

Kontrahenten skal fremlægge en rapport om status for udstyret i opgørelsen, når alle poster er blevet behandlet med henblik på genbrug, genanvendelse eller bortskaffelse. Rapporten skal identificere andelen 
af dele, der genbruges eller genanvendes, og om de forblev i EU eller blev eksporteret. 

For udstyr og komponenter, der er genanvendt i EU, skal følgende midler til dokumentation for håndteringsfaciliteter accepteres: 

• en tilladelse udstedt af den nationale kompetente myndighed efter artikel 23 i direktiv 2008/98/EF, eller  

• tredjeparts attestering af overensstemmelse med de tekniske krav i EN 50625-1 eller en anden anerkendt overensstemmelsesordning. 
Hvor udstyr og komponenter eksporteres med henblik på genbrug eller genanvendelse, skal kontrahenter give følgende oplysninger om overførsler og behandling:  

• oplysninger om overførsler for udstyr med henblik på genbrug i overensstemmelse med bilag VI til WEEE-direktiv 2012/19/EU.   
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WEEE, der eksporteres med henblik på behandling uden for EU, en tredjeparts attestering af overensstemmelse med de WEEE minimumskrav, der er fastlagt i kriteriet, eller med de tekniske krav i EN 50625-
1 eller en anden anerkendt overensstemmelsesordning10. 
 
Genstand: 
- Anlæg af et nyt datacenter 
- Udvidelse af eksisterende bygning med ny datacenter- og serverrum-infrastruktur 
- Tjenester til konsolidering af eksisterende serverrum og/eller datacentre til nye eller eksisterende datacentre 

  CPC4 Påvisning af effektivitet af strømforbrug (PUE) ved overdragelse 

Skal anvendes i forbindelse med AC5. Påvisningen og rapporteringen kan ske i moduler, hvor det er 
relevant for datacentrets design og indfasning 

Idriftsættelse af datacentersystemerne/integrerede systemer skal omfatte en afprøvning, hvor IT-
udstyrets forbrug simuleres ved delvis og fuld belastning, med driften af strøm- og kølesystemer i 
automatisk tilstand. 

Det samlede og klart identificerede modul for datacentrets strømforbrug og IT-udstyrets strømforbrug 
skal registreres i forbindelse med omgivelsesforholdene. Den faktiske ydelse kan dernæst 
sammenlignes med målene fra AC5. 

Data til at vise øjeblikkelig PUE skal baseres på målte værdier og delvis belastning i henhold til 
ISO/IEC 30134:2016 Del 2, EN 50600-4-2:2016 eller tilsvarende. 
 

Genstand: 
Indkøb af drifts- og vedligeholdelsestjenester for virksomhedsdatacentre og-serverrum  
CPC5 Overvågning af inputværdier for effektiv brug af strøm (PUE) 
(samme krav for nøglekriterier og brede kriterier) 

Skal anvendes i forbindelse med AC5 og AC6 

Operatøren af datacenterfaciliteten skal tilvejebringe en årlig rapport, der indeholder årets gennemsnit og månedlige opdelte data med en samlet måling af det samlede målte energiforbrug i datacentret og 
fordelingsmåling af elforbruget for de mekaniske og elektriske systemer og IT-udstyret. 
 
 
 
 

 
10 Følgende overensstemmelsesordninger anses i skrivende stund for at opfylde disse krav: WEEELABEX:2011 requirement on 'Treatment of WEEE'; 'Responsible Recycling' (R2:2013) standard for electronics recyclers; e-Stewards standard 
2.0 for Responsible Recycling and Reuse of Electronic Equipment; Australian/New Zealand standard AS/NZS 5377:2013 on 'Collection, storage, transport and treatment of end-of-life electrical and electronic equipment'   
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Genstand: 
- Anlæg af et nyt datacenter 
- Udvidelse af eksisterende bygning med ny datacenter- og serverrum-infrastruktur 
- Tjenester til konsolidering af eksisterende serverrum og/eller datacentre til nye eller eksisterende datacentre 
 CPC6 Gennemførelse af bedste praksis for design 

Dette kriterium bør anvendes i forbindelse med Tekniske specifikationer TS6 

Baseret på det endelige design skal datacentret være [godkendt til deltagelse i EU's 
adfærdskodeks/tredjepartsverificeret med henvisning til EN 50600 TR99-1] under udførelsen af 
kontrakten.  

Tilbudsgiveren skal indsende de endelige design med henblik på deltagelse i EU's adfærdskodeks. 
Årlige opdaterede versioner af rapporteringsskemaet skal ligeledes sendes i kopi til den ordregivende 
myndighed.  

Den ordregivende myndighed forbeholder sig ret til at anmode om en ekstern revision af datacentret 
for at verificere gennemførelsen af bedste praksis.   

Genstand: 
Indkøb af drifts- og vedligeholdelsestjenester for virksomhedsdatacentre og-serverrum  
 CPC7 Overvågning af kølesystemets energiforbrug 

Medtages, når datacentret drives af en tredjepart. Skal anvendes i forbindelse med AC7 

Operatøren af datacenterfaciliteten skal fremlægge månedlige og årlige rapporter vedrørende 
energiforbruget i datacentrets kølesystem. Overvågningen skal specificeres i henhold til 
retningslinjerne i EN 50600-4-2:2016 eller tilsvarende. 

  CPC8 Overvågning af varmeforsyning og tilslutning  

Medtages, når datacentret drives af en tredjepart i forbindelse med teknisk specifikation TS8, og 
tildelingskriterium AC8 og AC9 

Operatøren af datacenterfaciliteten skal fremlægge gennemsnitlige månedlige data for den varme, 
der leveres til de lokale varmeforbrugere.   
Desuden skal faktoren for genanvendt energi (ERF) beregnes i henhold til EN 50600-4-6:2020 eller 
en tilsvarende standard og skal indberettes.  
Den ordregivende myndighed skal på forlangende have adgang til udstyret og netværksforbindelsen 
på selve datacentret med henblik på energisyn. 
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Genstand:  

• Indkøb af samhusningstjenester 
• Indkøb af hostingtjenester 
• Indkøb af cloudtjenester 

 
CPC9 Forholdet mellem vedvarende energi og det totale energiforbrug (REF)  

Skal anvendes i forbindelse med AC10 

Operatøren af datacenterfaciliteten eller kapacitet, der genereres på eller i nærheden af stedet, skal fremvise månedlige data for den købte vedvarende energi eller den genererede vedvarende energi. 
Tredjepartsoperatører skal ligeledes, for sammenlignelighedens skyld, fremlægge datacenterets samlede målte energiforbrug. 
 
Genstand:  

• Indkøb af samhusningstjenester 
• Indkøb af hostingtjenester 
• Indkøb af cloudtjenester 
• Køb af drifts- og vedligeholdelsestjenester for virksomhedsdatacentre og/eller -serverrum 

 CPC10 Det globale opvarmningspotentiale for en blanding af kølemidler 

Skal medtages, såfremt kriterier AC11 anvendes. 

Operatøren af datacenterprojektet skal overvåge og verificere kølesystemets drivhusgasemissioner 
fra kølemidler, således som det anslås på tidspunktet for buddet. 
De faktiske overvågede emissioner skal rapporteres for hvert års drift, baseret på det målte 
energiforbrug, eventuelt på forlangende med mulighed for ekstern verifikation. 
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4 BEREGNING AF LIVSCYKLUSOMKOSTNINGER 
Livscyklusomkostninger (LCC) er en metode, der anvendes til at vurdere de samlede 
omkostninger ved det undersøgte produkt eller den undersøgte tjenesteydelse. 
Beregningsmodellen for livscyklusomkostninger for en offentlig myndighed vedrører primært 
den anvendte type forretningsmodel. For så vidt angår serverrum og virksomhedsdatacentre, er 
den offentlige myndighed, der er ejer af datacentrene/serverrummene, ansvarlig for 
kapitaludgifterne (CAPEX), herunder køb og installation af IT-udstyr, mekanisk og elektrisk 
udstyr i bygningen, tillige med bygningsinfrastrukturen. Ligeledes dækkes de omkostninger, 
der er forbundet med nedlukningen af faciliteten, direkte af den offentlige myndighed. 
Tendensen mod at købe datacentertjenester (f.eks. modeller med samhusning eller 
administrerede tjenesteudbydere (MSP)) er i stedet i færd med at ændre omkostningsmodellen 
for de offentlige myndigheder mod lavere CAPEX og større driftsudgifter (OPEX) i form af 
gebyrer i forbindelse med de købte tjenesteydelser. Tabel 1 giver et overordnet indblik i 
strukturen i livscyklusomkostningerne for datacentre og serverrum. 

Tabel 1. Vejledende livscyklusomkostninger for ejere og kunder af datacentre. 

Omkostningskategori Omkostningsinterval for brugere/kunder af datacentre 
(%-vis opdeling af de samlede livscyklusomkostninger) 

 Serverrum Virksomhed Samhusning MSP 

CAPEX-faciliteter  1-5 % 15-20 % 1-5 %  0 % 

CAPEX IT 30-60 % 30-40 % 40-50 % 0 % 

OPEX faciliteter 10-30 % 10-15 % 5-15 % 35-50 % 

OPEX IT 20-40 % 25-35 % 30-40 % 50-70 % 

Nedlukning 5-10 % 5-10 % 1-5 % 0 % 

Udtjente faciliteter 1-5 % 1-5 % Ikke relevant Ikke relevant 

 
EU's GPP-kriterier for datacentre, serverrum og cloudtjenester vil have en positiv indflydelse 
på nogle af de nøgleomkostninger, der skal tages hensyn til i hele et datacenters livscyklus. 
Selv om det er meget vanskeligt at sætte tal på specifikke omkostningsbesparelser, åbner 
anvendelsen af disse kriterier op for store muligheder for at reducere livscyklusomkostninger. 
En kvalitativ beskrivelse af den forventede virkning af hvert sæt af kriterier på LCC findes 
nedenfor: 
Udgifter i relation til IT-udstyr 

• Kriterier for serveres energieffektivitet kan resultere i en reduktion af 
facilitetens OPEX-omkostninger (som følge af den direkte reduktion i serveres 
strømforbrug). Dette kan også øge datacentrets computerkapacitet, således at 
det undgås, at bliver behov for at udvide infrastrukturen og de dermed 
forbundne omkostninger (der berører både CAPEX og OPEX). 

• Kriterier for optimering af servere: Stigende udnyttelse reducerer CAPEX-
omkostningerne, men det samme arbejde nås med mindre IT-udstyr. Desuden 
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reduceres OPEX-energiomkostningerne, eftersom det reducerer mekaniske og 
elektriske behov for køling. 

• Kriterier for forvaltning af udtjent udstyr kan anvendes til at tilskynde 
producenterne og specialiserede WEEE-virksomheder til at afgive bud på 
opgørelser over over udtjent udstyr. Det kan igen give mulighed for at få dækket 
en del af udstyrets restværdi.  

• Kriterier for IT-udstyrs mulighed for at kunne repareres og opgraderes 
kan have den fordel, at det reducerer driftsudgifterne til vedligeholdelse af 
udstyr (OPEX IT).  Disse udgifter kan, over et datacenters levetid, svare til de 
oprindelige kapitaludgifter.  

• Kriterier for IKT's arbejdsområde:  Køleomkostninger er en af de helt store 
faktorer, der indgår i den samlede elektricitetsregning for store datacentre. 
Indkøb af IT-udstyr, der kan modstå miljøforhold i bredere forstand (for 
operationer, der ikke er permanente), har en positiv virkning på datacentrets 
fleksibilitet og omkostninger. Dette er relevant, hvis det giver mulighed for at 
indføre systemer for frikøling og/eller økonomiseret køling, hvorved den M&E-
installerede kapacitet og facilitetens kapital- og driftsomkostninger reduceres.  
Selvom IT CAPEX-omkostningerne forventes at være højere, vil 
energiomkostningsbesparelserne opveje den oprindelige stigning i 
indkøbsprisen. 

 
Udgifter i forbindelse med mekaniske og elektriske systemer 

• Kriterier for strømforbrugseffektivitet (PUE): der kan forfølges flere 
strategier for at nedbringe PUE, f.eks. at kombinere effektivitetsforbedringer af 
M&E-udstyr, driftsforhold og termisk design. Reduktion af energiforbruget 
reducerer driftsomkostningerne. 

• Kriterier for genbrug af affald: de potentielle omkostninger og fordele er 
yderst lokalitetsspecifikke, men der kan sikres merværdi, såfremt der allerede 
forefindes eller planlægges fjernvarme. Det antages, at spildvarmen ikke 
genbruges, hvor der ikke er noget behov. Casestudier baseret på luftkølet IKT-
udstyr og varmepumper anslår tilbagebetalingsperioder på omkring 3 år, hvis 
fjernvarmen finansieres delvist af en tredjepart. Flydende køling, der tillader 
varmen at blive opfanget ved højere temperaturer, kan gøre det mere attraktivt 
på grund af reducerede eller eliminerede investerings- (og drifts)omkostninger 
til varmepumper. 

• Kriterier for kontrol af driftsbetingelser, bedste praksis for kølesystemer: 
Nedbringelse af kølebehovet har en positiv virkning på et datacenters 
livscyklusomkostninger under OPEX-faciliteter. Nogle praksisser gør det 
muligt at reducere den ønskede M&E-installerede kapacitet, hvorved der også 
kan opnås en reduktion af kapitalomkostningerne. 

• Kriterier for brug af kølemidler: Hvis det kan undgås at bruge traditionelle 
kølemidler med højt GWP ved at installere løsninger med frikøling eller 
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økonomiseret køling, kan driftsomkostningerne reduceres sammenlignet med 
traditionel aircondition, idet det antages, at den påkrævede investering er 
tilbagebetalt på under 10 år11. Der skal imidlertid tages højde for betydelige 
investeringsomkostninger, navnlig for små serverrum og strukturelt integrerede 
mellemstore datacentre. Desuden forventes udfasningen af F-gasser i 
kølemidler at medføre højere driftspriser, hvor der anvendes traditionelle 
kølemidler. Dette kunne skubbe markedet i retning af mere klimavenlige 
alternativer, der er potentielt mindre omkostningstunge. 

• Kriterier for forholdet mellem vedvarende energi og det totale 
energiforbrug: Omkostningerne vil variere afhængigt af markedet, 
leverandøren og datacentrets særlige situation. 

 
  

 
11 Climate-friendly Air-Conditioning with Natural Refrigerants. Integrative concepts for non-residential buildings with data centres. Federal 
Ministry for the Environment, Building and Nuclear Safety (BMUB) and German Environment Agency. December 2016 Findes på: 
https://www.umweltbundesamt.de/dokument/climate-friendly-air-conditioning-natural 
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TILLÆG I: DRIFTSFORHOLDSKLASSER FOR LUFTKØLING 
Table 2 nedenfor beskriver driftsforholdsklasserne i henhold til forordning (EU) 2019/424 om 
fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af servere og datalagringsprodukter. 
Tabel 2. Driftsforholdsklasser for servere og datalagringsprodukter 

 Tørtemperatur °C Luftfugtighedsinterval, 

ikkekondenserende 

  

Driftsforhold

sklasse 

Tilladt 

interval 

Anbefalet interval Tilladt 
interval 

Anbefalet 

interval 

Maksimalt 

dugpunkt 

(°C) 

Maksimal 

ændringshast

ighed 

(°C/time) 

A1 15-32 18-27 – 12 °C 
dugpunkt 
(DP) og 8 % 
relativ 
fugtighed 
(RH) til 

17°C DP og 
80 % RH 

–9°C DP til 

15°C DP og 60 

% RH 

17 5/20 

A2 10-35 18-27 –12°C DP og 
8 % RH til 

21°C DP og 
80 % RH 

Samme som A1 21 5/20 

A3 5-40 18-27 –12°C DP og 
8 % RH til 

24°C DP og 
85 % RH 

Samme som A1 24 5/20 

A4 5-45 18-27 –12°C DP og 
8 % RH til 

24°C DP og 
90 % RH 

Samme som A1 24 5/20 
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TILLÆG II: DRIFTSFORHOLDSKLASSER FOR FLYDENDE KØLING  
Tabellen nedenfor beskriver driftsforholdsklasserne for temperaturen for vandforsyningen af 
faciliteterne og det dermed forbundne  køleudstyr, der kræves inden for den klasse, der er 
nærmere angivet i ASHRAE Liquid Cooled Guidelines12. 
Tabel 3: Driftsforholdsklasser for flydende køling 

Klasse 

 

Vigtigste varmeafgivelse 

 
Supplerende køleudstyr 

Temperatur for 
tilførselsvandet til faciliteten 
(°C) 

W2 

 

Chilleranlæg/køletårn 

 
Vandbesparende anordning (med tørkøler 
eller køletårn) 

2 – 27 

 

W3 

 
Køletårn Chilleranlæg 2 – 32 

W4 
Vandbesparende anordning 
(med tørkøler og køletårn) 

Ikke relevant 

 

2 – 45 

 

W5 

 
Varmesystem til bygninger 
eller fjernvarmesystem 

Køletårn > 45 

  

 
12 ASHRAE (2011). Thermal Guidelines for Liquid Cooled Data Processing Environments   
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TILLÆG III: EFFEKTFORBRUG I HVILETILSTAND 
I henhold til Kommissionens forordning (EU) 2019/424 om fastlæggelse af krav til 
miljøvenligt design af servere og datalagringsprodukter må effektforbruget i tomgangstilstand 
(Pidle) for servere, med undtagelse af modstandsdygtige servere, HPC-servere og servere med 
en integreret APA, beregnes ved anvendelse af følgende formel: 
Pidle = Pbase+∑Padd_i 

hvor Pbase er det grundlæggende tillæg for effektforbrug i tomgangstilstand, der er angivet i 
Table 4, og ∑Padd_i er summen af tillæggene for effektforbrug i tomgangstilstand for relevante, 
ekstra komponenter som fastsat i Table 5. For bladeservere beregnes Pidle som det samlede 
målte effektforbrug divideret med antallet af installerede bladeservere i det afprøvede 
bladekabinet. For multi-nodeservere tælles antallet af sokler pr. node, mens Pidle beregnes som 
det samlede målte effektforbrug divideret med antallet af installerede noder i det afprøvede 
kabinet.   
Tabel 4. Grundlæggende tillæg for effektforbrug i tomgangstilstand 

Produkttype Grundlæggende tillæg for effektforbrug i 
tomgangstilstand, Pbase (W) 

Servere med 1 sokkel (som hverken er bladeservere eller 
multi-nodeservere) 

25 

Servere med 2 sokler (som hverken er bladeservere eller 
multi-nodeservere) 

38 

Bladeservere eller multi-nodeservere 40 

 

Tabel 5. Supplerende tillæg for effektforbrug i tomgangstilstand 
Systemkarakteristika Gælder for  Supplerende tillæg for effektforbrug i 

tomgangstilstand 

CPU'ens ydeevne Alle servere 1 sokkel  10 × PerfCPU W 
2 sokler  7 × PerfCPU W 

Supplerende PSU PSU, der er installeret udelukkende til 
effektredundans  

10 W pr. PSU 

HDD eller SSD Pr. installeret HDD eller SSD 5,0 W pr. HDD eller SSD 
Supplerende 
hukommelse 

Installeret hukommelse over 4 GB 0,18 W pr. GB 

Ekstra bufferlagret 
DDR-kanal 

Installerede bufferlagrede DDR-kanaler med 
flere end 8 kanaler 

4,0 W pr. bufferlagret DDR-kanal 

Ekstra I/O-enheder Installerede enheder med mere end to porte på ≥ 
1 Gbit, Ethernet på bundkortet 

< 1 Gb/s: Intet tillæg 
= 1 Gb/s: 2,0 W/aktiv port 
> 1 Gb/s og < 10 Gb/s: 4,0 W/aktiv port 
≥ 10 Gb/s og <25Gb/s: 15,0 W/aktiv port 

≥ 25 Gb/s og <50Gb/s: 20,0 W/aktiv port 

≥ 50 Gb/s 26,0 W/aktiv port 
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