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1 INLEDNING 
 
EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling är utformade för att underlätta för offentliga 
myndigheter att köpa in varor, tjänster och arbeten med minskad miljöpåverkan. Användning av kriterierna är 
frivilliga. Kriterierna är formulerade på ett sådant sätt att de, om det anses lämpligt av den enskilda 
myndigheten, kan (helt eller delvis) integreras i myndighetens anbudsdokument med minimalredigering. 
Innan offentliga myndigheter publicerar en anbudsinfordran, rekommenderas de offentliga myndigheterna att 
kontrollera tillgängliga erbjudanden av varor, tjänster och arbeten som de planerar att köpa på marknaden där 
de är verksamma.  
När en upphandlande myndighet avser att använda de kriterier som föreslås i detta dokument måste den göra 
det på ett sätt som säkerställer att kraven i EU:s lagstiftning om offentlig upphandling (se t.ex. artiklarna 42, 
43, 67(2) eller 68 i firektiv 2014/24 och liknande bestämmelser i annan EU-lagstiftning om offentlig 
upphandling). Praktisk information om detta finns även i handboken om miljöanpassade inköp från 2016, som 
finns tillgänglig på http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm  
Det här dokumentet listar EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av datacenter, serverrum och 
molntjänster. En tillhörande teknisk rapport ger det fullständiga syftet till att välja dessa kriterier och ger 
referenser för ytterligare information.  
Kriterierna är uppdelade i urvalskriterier, tekniska specifikationer, tilldelningskriterier och klausuler om 
fullgörande av kontrakt. Det finns två typer av kriterier: 

• Kärnkriterier — Kärnkriterierna är framtagna för enkel miljöanpassad offentlig upphandling. Fokus 
ligger på den del (eller de delar) av en produkts miljöprestanda som har störst betydelse och målet är 
att hålla nere företagens administrativa kostnader så mycket som möjligt. 

• Omfattande kriterier — vilka tar hänsyn till fler aspekter eller högre nivåer av miljöprestanda för 
användning av myndigheter som vill gå längre för att stödja miljö- och innovationsmål. 

Formuleringen ”samma för kärnkriterier och omfattande kriterier” anges om kriteriet är detsamma för båda 
typerna. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
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1.1 Definition och tillämpningsområde 
 
Produktgruppen ”datacenter, serverrum och molntjänster” innefattar: 

- Datacenter, vilket betyder strukturer, eller grupper med strukturer, dedikerade till centraliserad 
inhysning, samtrafik och drift av informationsteknologi och telekommunikationsutrustning för 
nätverk som tillhandahåller datalagring, bearbetning och transporttjänster tillsammans med alla 
faciliteter och infrastrukturer för kraftdistribution och miljöstyrning samt de nödvändiga nivåer av 
motståndskraft och säkerhet som krävs för att säkerställa tillgängligheten för den önskade tjänsten;  

- Serverrum, även kallade datorrum eller servergarderober, vilket är rum eller delar av en byggnad 
som betjänar en specifik IT-belastning, som bestäms av effekten i utrustningen i rummet. Serverrum 
har vanligtvis IKT-styrning och kan ha vissa dedikerade effekt- och kylfunktioner. Serverrum är 
företagsdatacenter men i mindre storlek, vanligtvis inrymda i ett område som är mindre än 46 m2 och 
bestående av upp till 25 rack. 

- Datacenter som tillhandahåller digitala tjänster i molnet, där kunden betalar för en tjänst och 
leverantören tillhandahåller och hanterar den IKT-hårdvara/mjukvara och datacenterutrustning som 
krävs för att leverera tjänsten. Detta innefattar co-hosting av flera kunder, vilket kan ha formen av en 
molnapplikationsmiljö. Olika affärsmodeller är associerade med molntjänster men det är viktigt att 
notera att omfattningen bara sträcker sig till datacenterkomponenten. De vanligaste identifierade 
molntjänsterna är: 

o Infrastruktur som tjänst (IaaS): en tjänsteleverantör erbjuder kunder tillgång till lagring, 
nätverk, servrar och andra datorresurser i molnet med betalning enligt pay-as-you-go. 

o Plattform som tjänst (PaaS): en tjänsteleverantör erbjuder tillgång till en molnbaserad miljö 
där användare kan bygga och tillhandahålla applikationer. Leverantören levererar 
underliggande infrastruktur. 

o Programvara som tjänst (SaaS): en tjänsteleverantör levererar programvara och applikationer 
via internet. Användare prenumererar på programvaran och får tillgång till den via internet 
eller leverantörens applikationsgränssnitt. 

 
Datacenter kan klassificeras efter typ, och dessa olika typer ingår i kriteriernas omfattning: 

- Företagsdatacenter: ett datacenter som drivs av ett företag vars enda syfte är att leverera och hantera 
tjänster till sina anställda och kunder; 

- Serverhotell: en datacenteranläggning där flera kunder har sina egna nätverk, servrar och 
lagringsutrustning;  

- Leverantör av funktionstjänst: ett datacenter som erbjuder server- och datalagringstjänster där 
kunden betalar för en tjänst och leverantören tillhandahåller och hanterar nödvändig IKT-
hårdvara/mjukvara och datacenterutrustning. Denna hanteringstjänst inkluderar co-hosting för flera 
kunder, vilket kan ha formen av en molnapplikationsmiljö.  
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1.2 Tillämpning av kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling   
 

De vanligaste metoderna för offentlig upphandling av datacenter, inklusive serverrum, är baserade på exempel 
på upphandlingsmetoder i EU.  
Processen med att upphandla ett nytt datacenter eller en tjänst består av ett antal distinkta metoder, som var 
och en har sina egna för- och nackdelar. Valet av metod kan ha ett betydande inflytande på i vilken 
utsträckning miljöprestandan förbättras. Detta beror på att varje metod medför särskilda interaktioner mellan 
anskaffaren, datacenterleverantören och utrustningsleverantörerna.  
När offentliga organisationer köper in datacenterprodukter och/eller -tjänster faller dessa produkter och 
tjänster vanligtvis inom en av följande metoder: 
1. Bygga/utrusta ett datacenter: 

• bygga ett nytt datacenter 
• utrusta ett serverrum/datacenter.  

2. Utöka och konsolidera infrastrukturen eller ett nytt IKT-projekt: 

• utvidgning och/eller konsolidering av befintliga serverrum och/eller datacenter till nya eller befintliga 
datacenter 

• IT-virtualiseringstjänster 
• konsolidering av befintliga serverrum i ett nytt företagsdatacenter. 

3. Utkontraktering till en värdmiljö och/eller molnbaserad miljö, vilket innebär anskaffning av en tjänst och 
inte en fysisk produkt. För molntjänster innefattar detta: 

• upphandling av värdtjänster 
• upphandling av molntjänster. 

4. Drift och/eller underhåll av anläggningen, t.ex.  

• drift och underhållstjänster för företagsdatacenter/serverrum 
• arrangemang för att inhysa och/eller använda IKT-utrustning från ett serverhotell. 

En översikt över kriteriernas tillämplighet för de specifika upphandlingsvägar som en offentlig organisation 
kan välja finns i den bifogade tekniska rapporten. Molntjänster skapar specifika problem i samband med att 
verifiera prestandan för de datacenter som används för att tillhandahålla tjänsten. Speciell vägledning för 
upphandling av molntjänster finns i avsnitt 1.4 i detta kriteriedokument. 
Kriterierna som presenteras i detta dokument har utvecklats för att säkerställa överensstämmelse med vissa 
krav, test- och beräkningsmetoder som infördes genom kommissionens förordning (EU) 2019/424 om krav 
på ekodesign för servrar och datalagringsprodukter. Uppförandekoden för datacenter som utvecklats av 
kommissionen och den tillhörande registrerings- och deltagandeprocessen är också en viktig referenspunkt för 
verifiering. 
 
Information om krav på statlig upphandling 
I Artikel 6 och Bilaga III till direktivet om energieffektivitet (2012/27/EU), vilket var tvunget att införlivas 
i nationell lagstiftning i juni 2014, fastställs särskilda skyldigheter för myndigheter att anskaffa viss 
energieffektiv utrustning. Detta innefattar skyldigheten att endast köpa de produkter som:  

om en produkt omfattas av en implementeringsåtgärd enligt direktiv 2009/125/EG, endast köpa 
produkter som uppfyller normen om energieffektivitet som anges i denna implementeringsåtgärd. 
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Denna skyldighet är begränsad till staten och för köp över de tröskelvärden som anges i 
upphandlingsdirektiven. Dessutom måste kraven vara förenliga med kostnadseffektivitet, ekonomisk 
genomförbarhet, bredare hållbarhet, teknisk lämplighet och tillräcklig konkurrens. Dessa faktorer kan skilja 
sig mellan offentliga myndigheter och marknader. För mer vägledning om tolkningen av denna aspekt av 
Artikel 6 och Bilaga III till direktivet om energieffektivitet om upphandling av energieffektiva produkter, 
tjänster och byggnader av statliga myndigheter, se punkterna 33-42 i kommissionens vägledande 
dokument1. 
 

 

1.3 Allmän information om verifiering 
 
För ett antal kriterier är det föreslagna sättet för verifiering att tillhandahålla testrapporter – både för produkter 
och systemens driftprestanda. För varje kriterium anges de relevanta testmetoderna, baserat på internationellt 
erkända mätmetoder och standarder. På så sätt kan det säkerställas att anbudsgivarnas påståenden om 
prestandan är verifierbara, repeterbara, granskningsbara och framför allt jämförbara. Det är upp till den 
offentliga myndigheten att besluta i vilket skede sådana testresultat ska tillhandahållas. I allmänhet verkar det 
inte nödvändigt att kräva att alla anbudsgivare tillhandahåller testresultat från början. För att minska bördan 
för anbudsgivare och offentliga myndigheter kan en egendeklaration anses vara tillräcklig vid inlämnande av 
anbud. Efteråt finns det olika alternativ för om och när dessa tester kan krävas: 

a) Vid anbudsstadiet: 
För produkter som kommer att vara en del av datacentret, kan den anbudsgivare som har det mest 
ekonomiskt fördelaktiga anbudet uppmanas att tillhandahålla detta bevis. Om beviset anses vara 
tillräckligt kan kontraktet tilldelas. Om beviset bedöms vara otillräckligt eller icke-kompatibelt så: 

i) om verifieringsmedlen avser en teknisk specifikation, ska beviset begäras från anbudsgivaren 
med näst högst poäng som sedan övervägs för tilldelning av kontrakt; 

ii) om verifieringsmedlen avser ett tilldelningskriterium, ska de ytterligare tilldelade poängen tas 
bort och anbudsrankningen beräknas om med alla efterföljande konsekvenser 
tillämpade. 

En testrapport säkerställer enbart att en provprodukt har testats för specifika krav, inte de varor som 
faktiskt levererats enligt kontraktet. För ramavtal kan situationen vara annorlunda. Detta scenario 
behandlas ytterligare i nästa punkt om genomförande av kontrakt och i de ytterligare förklaringarna 
nedan. 
 

b) Under kontraktets genomförande: 
I detta skede ska kriterierna vara relaterade till mätningen av driftprestanda, till exempel 
övervakningen av PUE-ingångsvärden (power usage effectiveness). Det rekommenderas att kriterier 
som rör driftprestanda uttryckligen fastställs och kopplas till dessa klausuler om kontraktets prestanda, 
så att dessa prestandaaspekter kan granskas. Om resultatet av denna granskning visar att den levererade 
tjänsten inte uppfyller kriterierna har den upphandlande myndigheten rätt att tillämpa påföljder.  
För ramavtal beror den punkt vid vilken bevis måste framläggas på kontraktets specifika uppsättning: 

 
1 COM/2013/0762 slutlig, meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet, genomförande av direktivet om energieffektivitet – vägledning från 

kommissionen 
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i) För ramavtal med en enda operatör där de enskilda artiklar som ska tillhandahållas identifieras 
vid tilldelning av ramavtalet, och där det bara är en fråga om hur många enheter som behövs, 
gäller samma överväganden som för de enskilda leveransavtalen som beskrivs ovan; 

ii) För ramavtal som på förhand väljer ut flera potentiella leverantörer med efterföljande tävlingar 
bland de förvalda, kommer anbudsgivare vid detta första förvalssteg endast behöva visa deras 
förmåga att leverera artiklar som uppfyller ramavtalets minimikrav på prestanda. För 
efterföljande avropsavtal (eller ordrar) som tilldelas efter tävlingen för de förvalda 
leverantörerna gäller i princip samma överväganden som under a) och b) ovan, om ytterligare 
krav måste bevisas under tävlingen. Om tävlingen endast beslutas på grundval av pris, bör en 
kontroll vid genomförandet av kontraktet övervägas. 

Molntjänster skapar specifika problem i samband med att verifiera prestandan för de datacenter som 
används för att tillhandahålla tjänsten. Detta påverkar typen av verifiering som kan begäras. Speciell 
vägledning för upphandling av molntjänster finns i avsnitt 1.4 i detta kriteriedokument. 
Observera också att i enlighet med Artikel 44 (2) i direktiv 2014/24/EU måste upphandlande 
myndigheter godkänna andra lämpliga bevismedel. Detta kan vara teknisk dokumentation från 
tillverkaren där den berörda ekonomiska operatören inte hade tillgång till testrapporter eller ingen 
möjlighet att inhämta dem inom de relevanta tidsfristerna. Detta är under förutsättning att bristen på 
tillgång inte kunde hänföras till den berörda ekonomiska operatören samt att den berörda ekonomiska 
operatören bevisar att de arbeten, leveranser eller tjänster som tillhandahålls av denne, uppfyller kraven 
eller kriterierna i de tekniska specifikationerna, tilldelningskriterierna eller avtalsvillkoren. Även om 
det hänvisas till ett certifikat/testrapport som upprättats av ett specifikt organ för bedömning av 
överensstämmelse som ansvarar för testerna, måste de upphandlande myndigheterna också acceptera 
certifikat/testrapporter som utfärdats av andra likvärdiga utvärderingsorgan. 
 

1.4 Upphandling av molntjänster 
 

Att tillhandahålla molntjänster innebär att leverantörer kan använda flera datacenter för potentiell användning 
enligt ett kontrakt. De kan också vara oförmögna att i förväg förbinda sig till en specifik plats från vilken alla 
tjänster kommer att tillhandahållas. Detta innebär att kopplingen mellan prestandan hos de datacenter som 
används och ämnet för en anbudsinfordran måste övervägas noga beroende på upphandlingsstadiet. 
1.4.1 Före upphandling/marknadsutvärderingsfasen 
Innan konkurrensfasen kan upphandlande myndigheter testa marknaden för molntjänstleverantörer genom att 
svara på hållbarhetskriterier. Detta kan innefatta prestandaaspekter som rapporterats från ett antal datacenter 
som identifierats som potentiella platser, som kommer att användas för att betjäna ett avtal.  
1.4.2 Konkurrensfasen 
Om dessa kriterier ska tillämpas på ett konkurrensutsatt anbud, måste en konkret koppling göras mellan de 
utvärderade datacentren och de tjänster som ska tillhandahållas enligt avtalet. För molntjänster kan detta 
behöva inkludera allmänna företagspolicyer som sträcker sig över de datacenter som kommer att användas för 
att betjäna ett avtal. Detta ger emellertid specifika juridiska utmaningar för att säkerställa efterlevnad av 
upphandlingsdirektivet 2014/24/EU. 
Även om skäl 97 i upphandlingsdirektivet innebär att allmänna företagspolicyer i sig inte kan krävas i ett 
kriterium, betyder det inte att dessa policyer inte kan tjäna som bevis för utvärdering och verifiering av ett 
specifikt kriterium. Enligt vad som anges i Artikel 67(3) i upphandlingsdirektivet omfattar kopplingen till 
ämneskravet ett brett spektrum av överväganden, förutsatt att dessa är relaterade till de arbeten, leveranser 
eller tjänster som köps enligt avtalet. Om det refereras till praxis och policyer på företagsnivå som en form av 
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verifiering i ett kriterium, ska detta relatera till hårdvaran/utrustningen som ska användas för att leverera det 
specifika avtalet snarare än policyer och praxis på en övergripande företagsnivå. 
Förutom att fastställa gränser för omfattningen av de krav som kan tillämpas i anbudsförfaranden, innehåller 
upphandlingsdirektivet regler för de bevis som kan krävas av operatörer. Huvudprincipen är att likvärdiga 
metoder, certifieringar och märkningar i allmänhet ska accepteras, och under mycket särskilda omständigheter 
kan en självdeklaration från operatören behöva övervägas. 
Alla krav ska vara relaterade till och stå i proportion till kontraktets storlek och ämne. Till exempel bör en 
leverantör med ett mycket stort antal datacenter inte få extra poäng om kapaciteten de kan erbjuda överstiger 
vad som behövs enligt avtalet, jämfört med en leverantör med ett litet antal datacenter, vilket är tillräckligt för 
att uppfylla behovet enligt avtalet. 
Det är också viktigt att notera att alla krav i anbud kan läggas ut på underleverantörer. De hyrda eller delade 
anläggningarna som används för att tillhandahålla molntjänster bör därför inkluderas, i förekommande fall, 
inom ramen för att uppfylla vissa krav. 
1.4.3 Avtalets genomförande 
Entreprenörer kan vara ovilliga att dela konfidentiell information om driften av de anläggningar som används 
för att tillhandahålla tjänsten. Som en lösning kan anbudsinfordran uttryckligen informera om att 
entreprenören regelbundet ska utföra revisioner via en oberoende tredje part, för att kontrollera att de relevanta 
kriterierna för miljöanpassad offentlig upphandling följs, och tillhandahålla rapporter till den upphandlande 
myndigheten. Att ta med denna skyldighet i anbudsinfordran kommer också att ålägga den upphandlande 
myndigheten en skyldighet. Denna skyldighet kräver vissa specifika resurser från den upphandlande 
myndigheten för att definiera och följa denna process. 
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2 VIKTIG MILJÖPÅVERKAN FRÅN DATACENTER OCH SERVERRUM 
 
Tabellen nedan visar, baserat på tillgänglig vetenskaplig evidens, den viktigaste miljöpåverkan från datacenter 
och serverrum ur ett livscykelperspektiv (se den tekniska rapporten för mer information). Samma tabell 
presenterar också EU:s strategi för miljöanpassad offentlig upphandling för att mildra eller minska dessa 
effekter. 

Viktiga miljöaspekter  Strategi för miljöanpassad offentlig upphandling 

• IT-systemens elförbrukning (främst 
på grund av serverdrift).  

• Elförbrukningen i det mekaniska och 
elektriska systemet krävs 
huvudsakligen för att kontrollera 
datacentrets interna 
miljöförhållanden. 

• Skapande av potentiella faror vid 
felaktigt bortskaffande av 
elektroniskt avfall och tillhörande 
förlust av värdefulla materiella 
resurser, inklusive viktiga råvaror.  

• Förbrukning av energi och material 
för att tillverka den IKT-utrustning 
som används. 

• Användning av gaser med hög global 
uppvärmningspotential i kylsystem. 

• Direkt och indirekt utsläpp av 
växthusgaser kopplade till drift av 
datacenter, inklusive elförbrukning, 
köldmedel, tillverkning av IKT-
system och outnyttjad potential för 
återanvändning av spillvärme. 

 • Köp energieffektiva servrar. 
• Köp tjänster som kan maximera serverns 

utnyttjandegrad. 
• Köp produkter som använder en begränsad 

ämneskontroll för farliga beståndsdelar. 
• Köp produkter som är utformade så att 

nyckelkomponenterna kan repareras och/eller 
uppgraderas. 

• Kräv hantering vid livslängdens slut för att 
maximera resursernas återhämtning. 

• Anskaffa design- och konstruktionstjänster som 
kan uppnå hög energieffektivitet, inklusive 
maximal effektivitet i det mekaniska och 
elektriska systemet. 

• Kräv att bästa praxis för energieffektivitet 
tillämpas för drift av kylsystemen, inklusive 
övervakning och användning av fri kylning. 

• Kräv högsta möjliga andel förnybar energi för 
tillhandahållande av datacentertjänster. 

• Undvik användning av köldmedel med hög 
global uppvärmningspotential för 
tillhandahållande av datacentertjänster, såvida 
det inte bevisas att användning av köldmedel 
nästan helt utan global uppvärmningspotential 
skulle vara omöjlig på grund av exceptionella 
omständigheter eller skulle minska systemets 
energieffektivitet. 

• Välj produkter/tjänster som säkerställer 
återanvändning av spillvärme, t.ex. i byggnads- 
eller fjärrvärmenät 

Effekternas ordning återspeglar inte nödvändigtvis deras storlek. 

Detaljerad information om datacenter och serverrum, inklusive information om relaterad lagstiftning, 
standarder och tekniska källor som används som bevis, finns i den tekniska rapporten.
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3 EU:S KRITERIER FÖR MILJÖANPASSAD OFFENTLIG UPPHANDLING FÖR INKÖP AV DATACENTER OCH 
SERVERRUM 

3.1 Urvalskriterier  
Kärnkriterier Omfattande kriterier 

Ämnesområde:  
- Köp av IT-virtualiserings- eller konsolideringstjänster 
- Köp av drift och underhållstjänster för företagsdatacenter/serverrum 
SC1 Serveranvändning 
(samma för kärnkriterier och omfattande kriterier) 

Ska tas med när datacentret drivs av en tredje part. 

Anbudsgivaren måste ha relevant kompetens och erfarenhet av att optimera användningen av en server. Detta måste omfatta tjänster för servervirtualisering, programvara och verktyg för 
användningshantering2samt konsolidering av IT-tillgångar i datacenter. 
Verifiering:  

Anbudsgivare måste lämna bevis på tidigare projekt med liknande arbetsbelastningar för att uppnå, underhålla och förbättra användningen av IT-utrustning. Det innefattar beskrivningar av metoder som använts 
för att optimera användningen. Bevis som godtas innefattar information och referenser relaterade till relevanta avtal under de senaste tre åren där ovanstående element har utförts. Dessa bevis kan avse antingen 
relevanta avtal eller nyckelpersoner som kommer att vara involverade i tillhandahållandet av tjänsten.  Detta måste också stödjas av CV:n och relevant projekterfarenhet från personal som kommer att arbeta 
med projektet.  

Ämnesområde:  
Köp av IT-utrustning med minskad miljöpåverkan. 

 SC2 Kontroll av farliga ämnen - ämnesbegränsning i servrar, datalagring och 
nätverksutrustning 

Innefattas när IT-utrustning ska anskaffas. 

Anbudsgivaren måste visa kontrollen av begränsade ämnen i hela leveranskedjan för de produkter 
som ska levereras. Kontrollen av begränsade ämnen ska, som minimum, omfatta följande områden: 

- Produktplanering/design; 

-  Leverantörens överensstämmelse; 

-  Analytisk testning.  

Implementeringen bör följa riktlinjerna i IEC 62476 och använda materialdeklarationsdatabasen IEC 
62474 som grund för att identifiera, spåra och ange specifik information om sammansättningen av 
de produkter som ska levereras. 

 
2 Detta kan innefatta virtualisering och optimering av lagrade data genom att använda komprimering, dataduplicering, tunn tillförsel, nivåindelad lagring och programvarudefinerade lagringssystem. 
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Kontrollen av begränsade ämnen ska, som minimum, tillämpas på:  

•  Reachs kandidatlista med ämnen,  

•  Begränsade ämnen och undantag i direktivet om begränsning av användningen av vissa 
farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. 

Deklarationer om stödmaterial måste hållas uppdaterade för relevanta material, delar och 
underenheter för de produkter som ska levereras. 

Verifiering: 

Anbudsgivaren måste tillhandahålla dokumentation som beskriver systemet, dess förfaranden och 
bevis för dess implementering. 

Ämnesområde:  
- Byggande av ett nytt datacenter 
- Utbyggnad av en befintlig anläggning med nytt datacenter och serverrumsinfrastruktur 
- Köp av konsolideringstjänster för befintliga distribuerade serverrum i ett nytt datacenter 
- Köp av drift och underhållstjänster för företagsdatacenter/serverrum 
SC3 Hantering av kylenergi 

(samma för kärnkriterier och omfattande kriterier) 

Innefattas när datacentret drivs av en tredje part. 

Anbudsgivaren måste ha relevant kompetens och erfarenhet av att minimera kylenergiförbrukning, identifiera möjligheter att minska energianvändningen och använda eventuellt kvarvarande spillvärme (t.ex. 
för att värma angränsande byggnader eller fjärrvärmenät). I synnerhet ska anbudsgivare lämna information om: 

•  Anbudsorganisationens och eventuella entreprenörers kompetens och färdigheter att framgångsrikt identifiera och genomföra energireduktion och åtgärder för energiåteranvändning. Detta ska omfatta 
tillhandahållande av en behörig energiledare för varje plats som omfattas av kontraktet. 

•  Den operativa erfarenheten av att använda övervakningssystem och programvara för att informera om energiledningsstrategier, med särskild hänvisning till EU:s 
uppförandekod3/EN 50600 TR99-1 bästa praxis för "kylhantering" och "inställningar för temperatur och luftfuktighet". 

Verifiering:  

Anbudsgivare måste tillhandahålla bevis från tidigare datacenterprojekt med liknande egenskaper som visar hur de har minskat eller minimerat användningen av kylenergi.  

Bevis i form av information och referenser för specifika datacenter som har servats de senaste tre åren. Dessa bevis kan avse antingen relevanta avtal eller nyckelpersoner som kommer att vara involverade i 
tillhandahållandet av tjänsten. 

3.2 Tekniska specifikationer  
Kärnkriterier Omfattande kriterier 

 
3 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines 
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Ämnesområde:  
Köp av IT-utrustning med minskad miljöpåverkan. 

TS1 Serververkningsgrad i aktivt läge 

För varje servermodell som distribueras i datacentret måste den beräknade verkningsgraden i aktivt läge 
(EffAKTIV) vara större än eller lika med minimivärdena för verkningsgrad i aktivt läge enligt listan nedan. 

Produkttyp  Minimum EffAKTIV  

1 sockel  

Rack  11,0  

Torn  9,4  

2 socklar  

Rack  13,0  

Torn  12,0  

Blad eller flernod  14,0  

4 socklar  

Rack  16,0  

Blad eller flernod  9,6  

 

Verifiering 

Anbudsgivaren måste tillhandahålla beräkningen av verkningsgrad i aktivt läge för varje servermodell baserat 
på mätmetoden EN 303470. Om olika konfigurationer av servermodellerna föreslås för användning, ska den 
testade prestandan för den högsta och lägsta konfigurationen rapporteras. Alternativt kan verifieringen vara i 
form av testresultat för en modell med den specifika konfigurationen som ska användas. 

Testresultat som tagits fram för CE-märkning eller märkningskvalificering, som utförts enligt motsvarande 
teststandarder, kan användas som verifiering.  

 

TS1 Serververkningsgrad i aktivt läge 

För varje servermodell som distribueras i datacentret måste den beräknade verkningsgraden i aktivt 
läge (EffAKTIV) vara större än eller lika med minimivärdena för verkningsgrad i aktivt läge enligt 
listan nedan. 

Produkttyp  Minimum EffAKTIV  

1 sockel  

Rack  13,0  

Torn  11,0  

2 socklar 

Rack  18,0  

Torn  12,0  

Blad eller flernod  20,0  

4 socklar  

Rack  16,0  

Blad eller flernod  9,6  

 

Verifiering 

Anbudsgivaren måste tillhandahålla beräkningen av verkningsgrad i aktivt läge för varje 
servermodell baserat på mätmetoden EN 303470. Om olika konfigurationer av servermodellerna 
föreslås för användning, ska den testade prestandan för den högsta och lägsta konfigurationen 
rapporteras. Alternativt kan verifieringen vara i form av testresultat för en modell med den specifika 
konfigurationen som ska användas. 

Testresultat som tagits fram för CE-märkning eller märkningskvalificering, som utförts enligt 
motsvarande teststandarder, kan användas som verifiering.  
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TS2 IKT Driftområde – temperatur och luftfuktighet 

Tillämpligt vid luftkylning och där datacentret är utformat för ekonomisk och/eller fri kylning. Tillämpliga 
driftförhållandeklasser beskrivs i bilaga I. 
IKT-hårdvara måste stödja drift inom den tillåtna luftfuktigheten och torrtemperaturintervallet för 
driftförhållanden i klass A2 i Ekodesignförordningen (EU) 2019/424 om krav på ekodesign för servrar och 
datalagringsprodukter. 
 
Utrustningen måste testas för att fungera i det tillåtna intervallet i minst 16 drifttimmar (drift i hög temperatur 
är inte avsett för kontinuerlig användning). Testningen måste utformas så att den är representativ för verkliga 
driftförhållanden (se de bifogade förklarande anmärkningarna). Testmetoderna för europeiska standarder för 
servrars driftförhållandeklass, som utvecklades som svar på utkastet om standardiseringsmandat enligt 
Ekodesignförordningen (EU) 2019/424, kan också vara lämpliga för detta. 
Fläktens effektförbrukning under normala och förhöjda inloppstemperaturer ska också rapporteras för att 
bekräfta att energin kommer att sparas. 
Tillämpligt vid vätskekylning  
IKT-hårdvara måste stödja drift inom anläggningens vattentemperaturområde som anges i anbudet med 
hänvisning till klasserna W2 och W3 i bilaga II.  

Verifiering:  
Anbudsgivaren måste tillhandahålla tillverkarens specifikationer och deklarationer för varje IKT-
utrustningsenhet.   
Anbudsgivaren måste förklara att servermodellerna har testats för att fungera under ett uppskattat antal timmar 
under en viss tidsperiod inom det tillåtna intervallet. Testspecifikationen måste tillhandahållas.  
Information och testresultat som tillhandahålls för CE-märkning kan användas som verifiering. 
 

TS2 IKT-driftområde – temperatur och luftfuktighet 
Tillämpligt vid luftkylning och där datacentret är utformat för ekonomisk och/eller fri kylning. 
Tillämpliga driftförhållandeklasser beskrivs i bilaga I. 
IKT-hårdvara måste stödja drift inom den tillåtna luftfuktigheten och torrtemperaturintervallet för 
driftförhållanden i klass A3 Ekodesignförordningen (EU) 2019/424 om krav på ekodesign för 
servrar och datalagringsprodukter. 
 
Utrustningen måste testas för att fungera i det tillåtna intervallet i minst 88 drifttimmar (drift i hög 
temperatur är inte avsett för kontinuerlig användning). Testningen måste utformas så att den är 
representativ för verkliga driftförhållanden (se de bifogade förklarande anmärkningarna). 
Testmetoderna för europeiska standarder för servrars driftförhållandeklass, som utvecklades som 
svar på utkastet om standardiseringsmandat enligt Ekodesignförordningen (EU) 2019/424, kan 
också vara lämpliga för detta. 
Fläktens effektförbrukning under normala och förhöjda inloppstemperaturer ska också rapporteras 
för att bekräfta att energin kommer att sparas. 
Tillämpligt vid vätskekylning  
IKT-hårdvara måste stödja drift inom anläggningens vattentemperaturområde som anges i anbudet 
med hänvisning till klasserna W4 och W5 i bilaga II 

Verifiering:  
Anbudsgivaren måste tillhandahålla tillverkarens specifikationer och deklarationer för varje IKT-
utrustningsenhet.   
Anbudsgivaren måste förklara att servermodellerna har testats för att fungera under ett uppskattat 
antal timmar under en viss tidsperiod inom det tillåtna intervallet. Testspecifikationen måste 
tillhandahållas.  
Information och testresultat som tillhandahålls för CE-märkning kan användas som verifiering. 

Förklarande anmärkning: 1: Representativ värmetestning av IKT-utrustning 
Denna information identifierar grunden för representativ värmetestning av IKT-utrustning. För att testningen ska vara representativ för verkliga driftförhållanden måste den vara utformad för att simulera:  

• kortvariga förändringar som påverkats av kylutrustningen, till exempel övergången från fri kylning till ett mekaniskt system;  

• kortvariga intensiva exponeringsperioder som påverkats av omgivningsförhållanden, till exempel under långvariga värmeböljor på sommaren; och   

• en indikativ frekvens av förekomster för båda händelserna ovan under ett driftår. 
Förklarande anmärkning: 2: Värmeprestanda och distribuerad effekt 
Det är viktigt att notera att tilldelning av extra poäng för A3-kapabla servrar måste beaktas mot bakgrund av huruvida användning av A2- eller A3-servrar minskar den totala effekten som används. 
Om kapacitetsförlusten, som åsamkas av stödet för serverdrift vid 40 oC, leder till fler distribuerade servrar, bör extra poäng inte tilldelas. 
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 TS3 Design för reparation och uppgradering av servrar och datalagring  

Detta kriterium gäller endast för upphandling av nya servrar och ny datalagring i ett 
företagsdatacenter 

Anbudsgivaren måste ge tydliga instruktioner för att möjliggöra en icke-förstörande reparation eller 
byte av följande komponenter: 

 datalagringsenheter,  

 minne,  

 processor (CPU),  

 moderkort  

 expansionskort/grafikkort,  

 nätaggregat,  

 fläktar, 

 batterier 
För varje nödvändig reparation och komponent ska instruktionerna som minimum innefatta: 

1 Typ av reparation; 

2 typ och antal fästtekniker som ska lossas; 

3 verktyg som krävs. 
Instruktionerna måste göras tillgängliga för auktoriserade tredje parter, inklusive mäklare, 
reservdelsreparatörer, reservdelsleverantörer, återvinningsarbetare och underhållsleverantörer via 
registrering på tillverkarens webbplats. Dessa instruktioner måste göras tillgängliga i minst åtta år 
efter det att serverprodukten släppts på marknaden. 

Verifiering: 

Anbudsgivaren måste ge åtkomst till reparationsinstruktionerna i verifieringssyfte.  

Reparationsinformation måste tillhandahållas enligt EN 45559: 2019: 
 
 Metoder för att tillhandahålla information gällande materialeffektivitetsaspekter för 
energirelaterade produkter. Testresultat som tillhandahålls för CE-märkning kan användas som 
verifiering, 
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Ämnesområde:  
Inköp av tjänster för uttjänta servrar, datalagringsenheter och nätverksutrustning 

TS4 Hantering av uttjänta servrar, datalagringsenheter och nätverksutrustning 

(samma för kärnkriterier och omfattande kriterier) 

Detta kriterium bör användas tillsammans med avtalsprestandaklausulen CPC3. 

Anbudsgivare måste tillhandahålla en tjänst för:  

 återanvändning och återvinning av hela produkten och/eller  
 selektiv behandling av komponenter i enlighet med Bilaga VII i WEEE-direktivet för utrustning som har nått slutet av dess livslängd  
 återvinning av komponenter för att återanvända viktiga råmaterial.   

Tjänsten måste omfatta följande aktiviteter: 

- insamling; 

- konfidentiell hantering och säker radering av data (såvida det inte utförs internt);  

- funktionstestning, service, reparation och uppgradering för att förbereda produkter för återanvändning4;  

- försäljning av produkter för återanvändning; 

- demontering för återanvändning, återvinning och/eller bortskaffande av komponenter. 

När de tillhandahåller tjänsten måste de rapportera om hur stor andel av utrustningen som är förberedd eller omarbetad för återanvändning och hur stor andel som är förberedd för återvinning.  

Förberedelser för återanvändning, återvinning och bortskaffande måste utföras i fullständig överensstämmelse med kraven i Artikel 8 och Bilagorna VII och VIII i (omarbetade) WEEE-direktivet 2012/19/EU och 
med hänvisning till listan med komponenter som kräver särskild hantering [se medföljande förklarande anmärkning].  

Anbudsgivare måste också tillhandahålla bevis på alla åtgärder som utförts för att förbättra återvinningen av det kritiska råmaterialet kobolt (i batterier) och neodymium (i hårddiskar), i linje med tillgänglig 
information om kobolt- och neodymiuminnehåll, som förutspåtts i Bilaga II.3.3.a till Ekodesignförordningen (EU) 2019/424. 

Verifiering:  

Anbudsgivaren måste lämna information om arbetet med insamling, datasäkerhet, förberedelse och försäljning för återanvändning samt återvinning/bortskaffande. Under avtalstiden ska denna innehålla giltigt 
efterlevnadsbevis för de WEEE-hanteringsanläggningar som ska användas samt för separering och hantering av specifika komponenter som kan innehålla kritiska råmaterial.  

Förklarande anmärkning: komponenter som kräver särskild hantering 

Följande är komponenter som kräver särskild hantering i enlighet med Bilaga VII i WEEE-direktivet: 

 
4 Vissa medlemsstater har utvecklat standarder och/eller system som offentliga myndigheter kanske vill hänvisa till för att ge mer detaljerad information om hur utrustning ska göras lämplig för återanvändning och återförsäljning. 

 

 



 

15 

 

• Komponenter som innehåller kvicksilver,  
• batterier,  
• tryckta kretskort större än 10 cm2,  
• bromerade flamskyddsmedel som innehåller plast,  
• klorfluorkarboner (CFC), klorfluorkolväten (HCFC) eller fluorkolväten (HFC), kolväten (HC),  
• externa elkablar,  
• kondensatorer som innehåller polyklorerade bifenyler (PCB),  
• komponenter som innehåller eldfasta keramiska fibrer,  
• elektrolytkondensatorer som innehåller skadliga ämnen,  
• utrustning som innehåller gaser som tappar ozon eller har en global uppvärmningspotential över 15, 
• ozonnedbrytande gaser måste behandlas i enlighet med förordning (EG) nr 1005/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ämnesområde:  
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• Byggande av ett nytt datacenter 
• Utbyggnad av en befintlig anläggning med nytt datacenter och serverrumsinfrastruktur 
• Konsolidering av befintliga serverrum och/eller datacenter till nya eller befintliga datacenter. 

TS5 Miljöövervakning 

(samma för kärnkriterier och omfattande kriterier) 

Används vid nybyggnation eller ombyggnad av datacenter 

Anbudsgivaren måste visa att anläggningen har miljöstyrningsutrustning och infrastrukturer som överensstämmer med kraven och rekommendationen i standarden EN 50600-2-3 och kan mäta: 

1) Datorrumstemperaturer: 

a) tilluftstemperatur; 

b) returluftstemperatur; 

c) kallgångstemperatur (där sådan används); 

d) varmgångstemperatur (där sådan används). 
 
 

2) Relativ luftfuktighet: 

a) yttre relativ luftfuktighet 

b) relativ luftfuktighet i datorrummet 

3) Lufttryck under åtkomstgolvet (om ett åtkomstgolv är installerat) 

4) Kylvätskeflödeshastigheter (om utformningen av miljöstyrningssystemet är beroende av rörelse av vätskor, t.ex. vattenkylning) 

De måste också rapportera granulariteten hos den mätmetod som de vill installera. 

Verifiering: 

Anbudsgivaren måste tillhandahålla design och tekniska specifikationer för det övervakningssystem som de kommer att installera och identifiera hur detta ger den rapporterade mätmetodens granularitet i enlighet 
med EN 50600-2-3.  Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att begära en rapport om en lämplig tredjepartsrevision av datacentret för att verifiera genomförandet av bästa praxis.   

 

 TS6 Kylsystemets bästa praxis – nybyggnation eller ombyggnad av datacenter  

Anbudsgivaren måste visa att designen innehåller "förväntade" bästa praxis som listas för följande 
designaspekter i den senaste versionen av [EU:s uppförandekod/EN50600 TR99-1]:   

• luftflödesdesign och -hantering  
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• kylanläggningen  

• Luftkonditionering/luftbehandlare i datorrum 

Dessutom måste fri kylning och ekonomisk kylning tillämpas där det finns möjlighet (se även 
bifogade förklarande anmärkning) och en utvärdering av risk samt framtida klimatsårbarhet måste 
göras för kylsystemen. 

Verifiering:  

Anbudsgivaren måste tillhandahålla design och ritningar som innehåller bästa praxis för 
uppförandekod/EN 50600 TR99-1. Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att 
begära en tredjepartsrevision av datacentret för att verifiera genomförandet av bästa praxis. 

Vid deltagande i EU:s uppförandekod måste anbudsgivaren tillhandahålla det ifyllda 
rapportformuläret5 som lämnats in för registrering med EU:s uppförandekod, inklusive 
beskrivningen av genomförandeplanen för förväntad praxis. Bevis på deltagandestatus som 
beviljats av kommissionens gemensamma forskningscentrum måste också tillhandahållas. 

Godkännande som deltagare i EU:s uppförandekod och implementering av bästa praxis kommer 
också att övervakas enligt en avtalsprestandaklausul. 

 

Förklarande anmärkning: praxis för fri kylning och ekonomisk kylning 

Fri kylning/ekonomisk kylning är kylanläggningskonstruktioner som drar nytta av svala omgivningsförhållanden för att uppfylla alla eller delar av anläggningarnas kylbehov så att beroendet av någon form av 
mekanisk kylning, inklusive kompressorer, minskas eller till och med avlägsnas helt, vilket möjliggör en betydande minskning av energiförbrukningen.  

Möjligheterna för att använda fri kylning ökar i kallare och torrare klimat och där förhöjda temperaturinställningar används. 

  

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

• Utbyggnad av en befintlig anläggning med nytt datacenter och/eller serverrumsinfrastruktur 
• Inköp av serverhotelltjänster 
• Inköp av värdtjänster 
• Inköp av molntjänster 

 TS7 Kylsystemets bästa praxis - befintligt serverhotell eller värddatacenter 

Anbudsgivaren måste visa att datacentret innehåller "förväntade" bästa praxis som listas för 
följande designaspekter i den senaste versionen av [EU:s uppförandekod/EN50600 TR99-1]: 

• luftflödesdesign och -hantering  

• Kylanläggningen  

• Luftkonditionering/luftbehandlare i datorrum 

Dessutom måste fri kylning och ekonomisk kylning tillämpas där det finns möjlighet (se även den 
bifogade förklarande anmärkningen). 

Verifiering: 

Anbudsgivaren måste visa [aktuellt deltagande i EU:s uppförandekod eller tredjepartsverifiering 
av genomförandet av förväntad praxis enligt EN50600 TR99-1].   

Anbudsgivaren måste tillhandahålla det ifyllda rapportformuläret6 som beskriver 
implementeringsstatusen för förväntade bästa praxis för designaspekterna ovan. 

Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att begära en rapport om en lämplig 
tredjepartsrevision av datacentret för att verifiera genomförandet av bästa praxis.   

Motivering för utelämnande av någon av de listade ”förväntade” bästa praxis måste tillhandahållas. 
Förklarande anmärkning: praxis för fri kylning och ekonomisk kylning 

Fri kylning/ekonomisk kylning är kylanläggningskonstruktioner som drar nytta av svala omgivningsförhållanden för att uppfylla alla eller delar av anläggningarnas kylbehov så att beroendet av någon form av 
mekanisk kylning, inklusive kompressorer, minskas eller till och med avlägsnas helt, vilket möjliggör en betydande minskning av energiförbrukningen.  

Möjligheterna för att använda fri kylning ökar i kallare och torrare klimat och där förhöjda temperaturinställningar används. 

Ämnesområde:  

• Byggande av ett nytt datacenter 
• Utbyggnad av en befintlig anläggning med nytt datacenter och serverrumsinfrastruktur 
• Konsolidering av befintliga serverrum och/eller datacenter till nya eller befintliga datacenter. 

 
6 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines 
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TS8 Beredskap för återanvändning av spillvärme 

Det rekommenderas att denna tekniska specifikation endast ställs in om det finns en klar efterfrågan på eller 
i närheten av den plats där värmen är, eller om den offentliga myndigheten har identifierat en tydlig 
planerad eller potentiell möjlighet på eller i närheten av platsen. 

Datacentret eller serverrummet måste tillhandahålla vägar för framtida värmeöverföringsledningar eller 
andra funktioner för att montera eller underlätta eftermontering av ett vattensystem som når varje rad med 
serverrack, så att vätskekylning av dessa enkelt kan eftermonteras i ett senare skede.  

 

Verifiering:  

Anbudsgivaren måste tillhandahålla konstruktionstekniska ritningar som visar att ett vattensystem med 
grenar till varje serverrad kommer att monteras eller att layouten är så utformad att det lätt kan eftermonteras. 

 

Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att begära en rapport om en lämplig 
tredjepartsrevision av datacentret för att verifiera genomförandet av detta kriterium. 

 

 

TS8 Återanvändning av spillvärme 

Kriteriet bör anpassas till den lokala tillgången på fjärrvärmesystem och nätverk, vilket kan 
innefatta värmeåteranvändning på samma plats. Det rekommenderas att en omfattande teknisk 
specifikation ställs in om det finns åtkomst. 

Datacentret måste vara anslutet till och leverera en [procentsats som ska anges av den 
upphandlande myndigheten]% av datacentrets spillvärme uttryckt som faktorn för återanvänd 
energi till lokala värmekonsumenter7. 

Faktorn för återanvänd energi måste beräknas för varje anläggning enligt EN 50600-4-6:2020 eller 
motsvarande standard. 

Verifiering:  

Anbudsgivaren måste tillhandahålla beräkningar och konstruktionstekniska ritningar för 
värmeåteranvändningssystem och anslutningar. Bevis på avtalsarrangemang eller 
avsiktsförklaringar måste erhållas från nätoperatören.  

Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att begära en rapport om en lämplig 
tredjepartsrevision av datacentret för att verifiera genomförandet av detta kriterium. 

En tredjepartsverifiering av faktorn för återanvänd energi kan accepteras som bevis. 

Tredjepartsverifierade energihanteringssystem (baserade på ISO 50001) eller miljöledningssystem 
(baserade på EMAS eller ISO 14001) som rapporterar beräknad faktor för återanvänd energi kan 
också accepteras som bevis. 

 
7  Detta kan omfatta konsumenter på samma plats eller kopplade till datacentret via ett fjärrvärmenät 
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 TS9 Faktor för förnybar energi 

Innefattas när datacentret drivs av en tredje part. Den upphandlande myndigheten föreslås testa 
marknaden med potentiella leverantörer och lokal tillgång på leverans innan detta kriterium 
används. 

Datacentrets faktor för förnybar energi måste vara lika med 1 (100 % förnybar). Faktorn för 
förnybar energi som levereras och förbrukas i datacentret måste beräknas enligt EN 50600-4-3. 
 

El som bidrar till faktorn för förnybar energi måste komma från förnybara källor enligt definitionen 
i direktiv 2009/28/EG. 

Verifiering: 

Faktorn för förnybar energi och elförsörjnings- och användningsdata och lastprofiler som 
beräkningarna bygger på måste deklareras. 

En tredjepartsverifiering av faktorn för återanvänd energi kan accepteras som bevis. 

Tredjepartsverifierat energihanteringssystem (baserat på ISO 50001) eller miljöhanteringssystem 
(baserat på EMAS eller ISO 14001) som rapporterar den beräknade faktorn för återanvänd energi 
kan också accepteras som bevis. 

 TS10 Kylmedelsblandningens potential för global uppvärmning  

Innefattas när datacentret drivs av en tredje part 

Se även AC11 

Den globala uppvärmningspotentialens viktade genomsnitt för kylmedelsblandningen som 
kommer att användas i datacentrets kylsystem får inte överstiga 10, såvida det inte är bevisat att 
dessa kylmedel inte kan användas av exceptionella skäl eller skulle minska energieffektiviteten i 
kylsystemen.  

Verifiering:  

Anbudsgivare måste rapportera beräkningen av det viktade genomsnittet för den globala 
uppvärmningspotentialen, inklusive lagret av det kylmedel som används i anläggningarna eller 
för att tillhandahålla tjänsten, och visa överensstämmelse med den metod som beskrivs i Bilaga 
IV till förordning (EU) nr 517/2014. 

Tredjepartsverifierat energihanteringssystem (ISO 50001) eller miljöledningssystem (EMAS eller 
ISO 14001) som rapporterar användning av kylmedel kan accepteras som bevis. 

Exceptionella omständigheter som förhindrar användning av kylmedel med ett för global 
uppvärmningspotential viktat genomsnitt i intervallet 0 till 10 finns dokumenterat. 
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3.3 Tilldelningskriterier 
Kärnkriterier Omfattande kriterier 

Ämnesområde:  
Köp av IT-utrustning med minskad miljöpåverkan. 

AC1 SERVERNS EFFEKTFÖRBRUKNING VID TOMGÅNG 

(samma för kärnkriterier och omfattande kriterier) 

Detta kriterium bör endast användas i kombination med TS1. Servrar som överensstämmer med TS1 kan sedan tilldelas ytterligare poäng för sin effektförbrukning vid tomgång. 

Det är endast tillämpligt om produkttypen (t.ex. rack- eller tornservrar, 1-sockel- eller 2-sockelservrar) och systemegenskaperna som påverkar strömförbrukningen (t.ex. CPU-prestanda, server med eller utan 
strömredundans, minne, diskar, ytterligare enheter) beskrivs i den tekniska specifikationen.  

Med undantag för motståndskraftiga servrar kan HPC-servrar (high performance computing) och servrar med integrerade APA:er (auxiliary performance accelerators) tilldelas högst x poäng [ska specificeras]. 
Poäng ska tilldelas till servermodeller baserat på förbättringsnivån av minimitröskelvärdena som beräknats för en servertyp i enlighet med kommissionens förordning (EU) 2019/424 om krav på ekodesign för 
servrar och datalagringsprodukter. 

Verifiering 

Anbudsgivaren måste specificera beräkningen av den enskilda serverns tomgångseffekt baserat på EN 303470-testning och i enlighet med kommissionens förordning (EU) 2019/424 (se även den bifogade 
förklarande anmärkningen). Om olika konfigurationer av servermodellerna föreslås för användning, ska den testade prestandan för den högsta och lägsta konfigurationen rapporteras. Alternativt kan 
anbudsgivaren visa överensstämmelse genom att tillhandahålla en testrapport för en server av samma modell med liknande konfigurering. 

Förklarande anmärkning: beräkning av effektförbrukning vid tomgång enligt kommissionens förordning (EU) 2019/424 

EN 303 470 är baserad på testmetoden SERT version 2 och innefattar ett specifikt tomgångstest, beräkning av aktiv effekt samt mätning av aktiv effektivitet. Enligt ekodesignkraven måste denna information 
göras allmänt tillgänglig av tillverkare.  

För att använda kärnkriterierna måste minimitröskeln för varje servertyp beräknas baserat på de ytterligare serverkomponenter som ska ingå i offerten och anbudsinfordran. 

Ekodesignmetoden beskrivs i Bilaga III till detta kriteriedokument. Varje tröskelvärde måste bestämmas enligt följande ekvation: 

Pidle = Pbase+∑Padd_i 

där Pbase är det grundläggande högsta tillåtna värdet för effektförbrukning vid tomgång enligt tabell 3, och ΣPadd_i är summan av tilläggen till det högsta tillåtna värdet för effektförbrukning vid tomgång för 
tillämpliga ytterligare komponenter enligt tabell 4.  För bladservrar beräknas Pidle som den totala uppmätta effekten dividerat med antalet installerade bladservrar i det provade bladchassit.  
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 AC2 Serverns behov av distribuerad effekt 

Detta kriterium rekommenderas om den upphandlande myndigheten vill välkomna bud baserat på 
effektförbrukningen för den förväntade IT-belastningen och sedan övervaka detta under drift. Ska 
användas tillsammans med CPC1 

Poäng kommer att delas ut baserat på den distribuerade effekt som beräknats för alla servertyper 
och deras konfigurationer som ska distribueras i datacentret.  

Prestandan för de olika serverkonfigurationerna kan interpoleras från höga och låga testdata för 
konfigurationerna. Beräkningen kan baseras på den belastning som anges av den upphandlande 
myndigheten.   

Maxpoäng tilldelas det anbud som lägst distribuerad effekt. Alla andra anbud tilldelas poäng i 
förhållande till det bästa anbudet. 

Verifiering 

Anbudsgivaren måste specificera beräkningen av distribueringseffekten baserat på antingen [ska 
specificeras]:  

• metoden för distribuerad effekt EN 303470 med standardiserade belastningar, eller 

• ett testprotokoll som ska anges av den upphandlande myndigheten. 

Om prestandan för konfigurationer har interpolerats från testdata, måste information om den metod 
som använts tillhandahållas.   

Ämnesområde:  
Köp av IT-konsolidering eller virtualiseringstjänster 

Innefattas när datacentret drivs av en tredje part. Ska användas tillsammans med CPC 4.2 

(samma för kärnkriterier och omfattande kriterier) 

AC3 Serveranvändning 

Poäng kommer att delas ut baserat på den förväntade årliga genomsnittliga serveranvändningen baserat på upphandlande myndigheters krav på datahantering och -bearbetning. Poäng tilldelas i enlighet med 
följande intervall: 

>70 %: [specificerade] poäng 

40-70 %: 0,8 x [specificerade] poäng 

25-40 %: 0,5 x [specificerade] poäng 

Verifiering 

Anbudsgivaren måste tillhandahålla modellering, beräkningar eller uppskattningar av den förväntade användningen baserat på de verktyg som beskrivs i SC1. 
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Ämnesområde:  
Inköp av tjänster för uttjänta servrar 

AC4 Hantering av uttjänta servrar 

(samma för kärnkriterier och omfattande kriterier) 

Ska användas tillsammans med kriterium TS4 

Poäng kommer att ges till leverantörer av återanvändnings- och återvinningstjänster som ser till att tryckta kretskort och externa kablar som inte är lämpliga för återanvändning separeras och återvinns. 

Verifiering:  

Anbudsgivaren måste tillhandahålla intyg om att de identifierade komponenterna har återvunnits.  

Ämnesområde:  
Byggande/renovering av ett nytt/befintligt datacenter 

AC5 Power usage effectiveness (PUE) – Designad PUE  

(samma för kärnkriterier och omfattande kriterier) 

Gäller vid byggande/renovering av ett nytt/befintligt datacenter när IT-effektförbrukningen redan kan fastställas. 

Poäng kommer att tilldelas det Designade PUE-värde (dPUE) med bäst prestanda (fullt antal specificerade poäng) vid en given IT-belastning (t.ex. 50 % av full belastning) och specifika miljöförhållanden. 
PUE-värdet måste bestämmas enligt ISO/IEC 30134:2016 del 2, EN 50600-4-2:2016 eller motsvarande. 
 
Verifiering:  

Anbudsgivaren måste tillhandahålla konstruktionsberäkningar som visar hur PUE-värdet har beräknats enligt ISO/IEC 30134:2016 del 2, EN 50600-4-22016 eller motsvarande. 

Ämnesområde:  
Köp av drift- och underhållstjänster för företagsdatacenter/serverrum  
AC6 Power usage effectiveness (PUE) – PUE Förbättringspotential  

(samma för kärnkriterier och omfattande kriterier) 

Tillämpligt vid drift och underhåll av ett befintligt datacenter där det historiska PUE-värdet är känt. Det kan också vara tillämpligt på serverrum om de har en dedikerad kylinfrastruktur.  

Poäng kommer att delas ut baserat på anbudsgivarens beräknade förbättringspotential i förhållande till det historiska grundvärdet för PUE [ska tillhandahålls av den upphandlande myndigheten]. Uppskattningar 
i bud måste göras baserat på den historiska IT-belastningen och miljöförhållandena, som anges av den upphandlande myndigheten. PUE-värdet måste bestämmas enligt ISO/IEC 30134:2016 del 2, EN 50600-
4-2:2016 eller motsvarande. 
 
Verifiering:  
Anbudsgivare måste tillhandahålla beräkningar som visar hur PUE har uppskattats enligt ISO/IEC 30134:2016 del 2, EN 50600-4-2:2016 eller motsvarande. 
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Ämnesområde: 
Byggande/renovering av ett nytt/befintligt datacenter 

 AC7 Kylsystemets energiförbrukning 
Poäng kommer att delas ut baserat på den uppskattade kylenergiförbrukning som krävs för att driva 
datacentrets design under referens-klimatförhållanden för platsen. Poäng kommer att delas ut till det 
anbud med design med bäst prestanda (fullt antal specificerade poäng). 
Verifiering:  
Anbudsgivaren måste tillhandahålla dokumentation, modellering och beräkningar för 
designberäkningsprocessen. 

 

  AC8 Återanvändning av spillvärme (för nya datacenter) 

Kriteriet bör anpassas till den lokala tillgången på fjärrvärmesystem och nätverk.  Det 
rekommenderas att ett omfattande tilldelningskriterium fastställs om en offentlig myndighet 
identifierar lokala möjligheter. 

Poäng kommer att delas ut till anbudsgivare som förbinder sig att leverera mer än en x % 
[procentsats ska anges av den upphandlande myndigheten] av datacentrets spillvärme uttryckt som 
faktorn för återanvänd energi till lokala slutanvändare. En ytterligare poäng kommer att ges för varje 
10 % extra spillvärme som datacentret tillhandahåller.  

Faktorn för återanvänd energi måste beräknas för varje anläggning enligt EN 50600-4-6:2020 eller 
motsvarande standard. 

Verifiering: 

Anbudsgivaren måste tillhandahålla beräkningar enligt ETSI ES 205 200-2-1 eller motsvarande 
standard och konstruktionstekniska ritningar för värmeåteranvändningssystem och anslutning. 
Bevis på avtalsarrangemang eller avsiktsförklaringar måste erhållas från potentiella värmekunder. 
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Ämnesområde: 

• Upphandling av serverhotellstjänster 
• Upphandling av värdtjänster 
• Upphandling av molntjänster 
• Drift och underhåll av företagsdatacenter/serverrum 

 
 AC9 Återanvändning av spillvärme (för funktionstjänster) 

Det rekommenderas att detta omfattande tilldelningskriterium används om en tjänst anskaffas.  
 
Poäng kommer att delas ut baserat på den deklarerade energiåteranvändningsfaktorn för de 
anläggningar som kommer att användas för att genomföra kontraktet. Poäng kommer att delas ut i 
förhållande till den anbudsgivare som erbjuder den högsta faktorn för återanvänd energi. 
Faktorn för återanvänd energi måste beräknas för varje anläggning enligt EN 50600-4-6:2020 eller 
motsvarande standard. 
Verifiering:  
Anbudsgivaren måste tillhandahålla beräkningar enligt EN 50600-4-6: 2020 eller motsvarande 
standard.  

En tredjepartsverifiering av faktorn för återanvänd energi kan accepteras som bevis. 

Tredjepartsverifierade energihanteringssystem (baserade på ISO 50001) eller miljöledningssystem 
(baserade på EMAS eller ISO 14001) som rapporterar beräknad faktor för återanvänd energi kan 
också accepteras som bevis. 

 
AC10 Faktor för förnybar energi 

Ska tas med när datacentret drivs av en tredje part. Poängen tilldelas endast till anbudsgivare som 
uppfyller minimikraven på prestanda i IT-system samt mekaniska och elektriska system. För molntjänster 
kan faktorn för förnybar energi begäras som ett medelvärde för de anläggningar som tillhandahåller 
tjänsten. 

Poäng ska delas ut i förhållande till den anbudsgivare som erbjuder högst faktor för förnybar energi för 
deras elanvändning. 

Faktorn för förnybar energi som levereras och förbrukas i datacentret måste beräknas enligt EN 50600-4-
38. 

AC10 Faktor för förnybar energi 

Innefattas när datacentret drivs av en tredje part. Poängen tilldelas endast till anbudsgivare som 
uppfyller minimikraven på prestanda i IT-system samt mekaniska och elektriska system. För 
molntjänster kan den belastningsmatchade faktorn för förnybar energi begäras som ett medelvärde 
för de webbplatser som tillhandahåller tjänsten. 

Poäng ska delas ut i förhållande till den anbudsgivare som erbjuder den högsta belastningsmatchade 
faktorn för förnybar energi för deras elanvändning. 

Faktorn för förnybar energi som levereras och förbrukas i datacentret måste beräknas enligt EN 
50600-4-3. Belastningsprofilen för den genererande kapaciteten måste då vara relaterad till 
datacentrets belastningsprofil.  

 
8 EUROPEAN STANDARD EN 50600-4-3 - Informationsteknik - Datacenteranläggningar och infrastrukturer - Del 4-3: Faktor för förnybar energi 
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El som bidrar till faktorn för förnybar energi måste komma från förnybara källor enligt definitionen i 
Direktiv 2009/28/EG.9 

Verifiering: 

Faktorn för förnybar energi och elförsörjnings- och användningsdata som beräkningarna bygger på måste 
rapporteras.   

En tredjepartsverifiering av faktorn för återanvänd energi kan accepteras som bevis. 

Tredjepartsverifierade energihanteringssystem (ISO 50001) eller miljöledningssystem (EMAS eller ISO 
14001) som rapporterar den beräknade faktorn för förnybar energi kan också accepteras som bevis. 

 

El som bidrar till faktorn för förnybar energi måste komma från förnybara källor enligt definitionen 
i direktiv 2009/28/EG. 

Verifiering:  

Faktorn för förnybar energi och elförsörjnings- och användningsdata och lastprofiler som 
beräkningarna bygger på måste deklareras.  

En tredjepartsverifiering av faktorn för återanvänd energi kan accepteras som bevis. 

Tredjepartsverifierade energihanteringssystem (baserade på ISO 50001) eller miljöledningssystem 
(baserat på EMAS eller ISO 14001) som rapporterar den beräknade faktorn för förnybar energi kan 
också accepteras som bevis. 

 
Förklarande anmärkning: Ursprungsgaranti 

Alla EU-länder är enligt direktiv 2009/28/EG och 2004/8/EG juridiskt skyldiga att ta fram ursprungsgarantitabeller för el från förnybara energikällor. Dessa ger en god rättslig grund för verifiering. Observera 
att den obligatoriska tillämpningen av ursprungsgarantitabeller idag kan variera mellan medlemsstaterna.  

Ett alternativ skulle vara att leverantören ger oberoende bevis på det faktum att en motsvarande mängd el har genererats från källor som definieras som förnybara (t.ex. ett certifikat som utfärdas av ett oberoende 
organ, vilket har godkänts av regeringen). Ett annat alternativ skulle vara om den levererade elen hade ett miljömärke av typ 1 med en definition som är minst lika strikt som i direktiv 2009/28/EG. 

 
AC11 Kylmedelsblandningens globala uppvärmningspotential  

Innefattas när datacentret drivs av en tredje part 

Se även TS10. 

Poäng kommer att tilldelas anbudsgivaren efter den globala uppvärmningspotentialens viktade genomsnitt 
för den kylmedelsblandning som kommer att användas i datacentrets kylsystem. Detta måste beräknas i 
enlighet med Bilaga IV till förordning (EU) nr 517/2014, se förklarande anmärkning). Poängen tilldelas 
enligt den globala uppvärmningspotentialens nästa viktade genomsnittsintervaller. Högst x poäng [ska 
specificeras] får tilldelas: 

• x poäng till resulterande globala uppvärmningspotentialens nästa viktade genomsnitt i 
intervallet 0 till 10 

• 0,6x poäng till resulterande globala uppvärmningspotentialens viktade genomsnitt i intervallet 
11 till 150 

 

 
9Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG från 23 april 2009 om främjande av användning av energi från förnybara källor. Från 30 juni 2021 kommer definitionen av förnybara källor som anges i direktiv 2018/2001/EU, som upphäver direktiv 2009/28/EG, 
att gälla. 
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• 0,2x poäng till resulterande globala uppvärmningspotentialens viktade genomsnitt i intervallet 
151 till 750 

Verifiering:  

Anbudsgivare måste rapportera beräkningen av det viktade genomsnittet för den globala 
uppvärmningspotentialen, inklusive lagret av det kylmedel som används i anläggningarna eller för att 
tillhandahålla tjänsten, och visa överensstämmelse med den metod som beskrivs i Bilaga IV till förordning 
(EU) nr 517/2014.  

Anbudsgivaren måste lämna bevis på användningen av de kylmedel som rapporterats i beräkningen. 

Tredjepartsverifierat energihanteringssystem (ISO 50001) eller miljöledningssystem (EMAS eller ISO 
14001) som rapporterar användning av kylmedel kan accepteras som bevis.  

Förklarande anmärkning: Metod för att beräkna den totala globala uppvärmningspotentialen för en kylmedelsblandning enligt Bilaga IV till förordning (EU) nr 517/2014   

En blandnings globala uppvärmningspotential beräknas som ett viktat genomsnitt som härrör från summan av viktfraktionerna för de enskilda ämnena, multiplicerat med deras globala uppvärmningspotential, 
om inte annat anges, inklusive ämnen som inte är fluorerade växthusgaser. Formeln visas nedan: 

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

Där % är bidraget efter vikt med en vikttolerans på ±1 %. Den globala uppvärmningspotentialen för köldmedel listas i Bilaga I till förordning (EU) nr 517/2014. 

Dokumentation om mängd och typ av fluorerad gas krävs redan genom Artikel 6 i förordning (EU) nr 517/2014.   
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3.4 Avtalsprestandaklausuler  
Kärnkriterier Omfattande kriterier 

Ämnesområde:  

• Inköp av tjänster för drift och underhåll av företagsdatacenter eller serverrum  
  CPC1 Övervakning av IT-energiförbrukning 

 
 
Innefattas när datacentret drivs av en tredje part. Ska användas tillsammans med AC2. 

Entreprenören måste tillhandahålla information varje månad och år för den IT-utrustning som 
finns i datacentret. 
Övervakning av energiförbrukning måste följa kraven och rekommendationerna i standarden EN 
50600-2-2. 
 

CPC2 Övervakning av användningen av IT-utrustning  

(samma för kärnkriterier och omfattande kriterier) 

Ska tas med när datacentret drivs av en tredje part. Ska användas tillsammans med AC3 

Entreprenören måste tillhandahålla periodisk rapportering av optimeringsanalys och uppnådda utnyttjandemål som avtalats med kunden i det specifika IT-projektet. 
Tjänsteleverantören ska mäta och rapportera utnyttjandegraden av servrarna i datacentret baserat på ISO 30134-5.  
 
Ämnesområde:  

• Inköp av tjänster för uttjänta servrar, datalagringsenheter och nätverksutrustning 

CPC3 Rapport om slutdestinationen för servrar, datalagring och nätverksutrustning 

(samma för kärnkriterier och omfattande kriterier) 

Används tillsammans med TS4 

Entreprenören måste lämna en rapport om statusen för all utrustning i lager när alla enheter har bearbetats för återanvändning, återvinning eller bortskaffande. Rapporten måste identifiera andelen återanvända 
eller återvunna enheter och om de stannade i EU eller exporterades. 

För utrustning och komponenter som återvinns i EU måste följande bevis accepteras för hanteringsanläggningarna: 

• ett tillstånd utfärdat av nationell behörig myndighet i enlighet med Artikel 23 i direktiv 2008/98/EG, eller  

• Ett efterlevnadscertifikat från tredje part med de tekniska kraven i EN 50625-1 eller ett motsvarande efterlevnadssystem. 
När utrustning och komponenter exporteras för återanvändning eller återvinning, måste entreprenörer tillhandahålla följande information om frakt och hantering:  

• fraktinformation för utrustning avsedd för återanvändning, i enlighet med Bilaga VI till WEEE-direktiv 2012/19/EU.   
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För WEEE som exporteras för hantering utanför EU, ett efterlevnadscertifikat från tredje part med minimikraven för WEEE som anges i kriteriet, eller med de tekniska kraven i EN 50625-1 eller ett motsvarande 
efterlevnadssystem10. 
 
Ämnesområde: 
- Byggande av ett nytt datacenter 
- Utbyggnad av en befintlig anläggning med nytt datacenter och serverrumsinfrastruktur 
- Tjänster för att konsolidera befintliga serverrum och/eller datacenter till nya eller befintliga datacenter 

  CPC4 Demonstration av energieffektiviteten (PUE) vid överlämnandet 

Ska användas tillsammans med AC5. Demonstrationen och rapporteringen kan utföras på modulbas 
när så är relevant för datacentrets utformning och faser. 

Driftsättningen av datacentralsystemen/de inbyggda systemen måste innefatta ett test där IT-
utrustningens belastning simuleras vid full och delvis belastning, med effekt- och kylsystem igång i 
automatiskt läge. 

Den totala eller tydligt identifierade modulen av datacentrets energiförbrukning och IT-
utrustningens energiförbrukning måste registreras tillsammans med omgivningsförhållandena. 
Faktisk prestanda kan sedan jämföras med mål från AC5. 

Data som visar omedelbar PUE måste vara baserat på uppmätta värden och delbelastning enligt 
ISO/IEC 30134:2016 Del 2, EN 50600-4-2:2016 eller motsvarande. 
 

Ämnesområde: 
Köp av drift- och underhållstjänster för företagsdatacenter och serverrum  
CPC5 Övervakning av energieffektivitetens (PUE) ingångsvärden 
(samma för kärnkriterier och omfattande kriterier) 

Används tillsammans med AC5 och AC6 

Datacenteranläggningens operatör måste tillhandahålla en årlig rapport med årets genomsnittliga samt månatliga uppdelade data för den totala energiförbrukningen för datacentret och elförbrukningen för de 
mekaniska och elektriska systemen och IT-utrustningen. 
 
 
 
 

 
10 Följande efterlevnadssystem anses i skrivande stund uppfylla dessa krav: WEEELABEX:2011 krav på "Behandling av WEEE", ”Ansvarig återvinning” (R2: 2013) standard för återvinning av elektronik; e-Stewards standard 2.0 för 
ansvarsfull återvinning och återanvändning av elektronisk utrustning; Australisk/Nya Zeeländsk standard AS/NZS 5377:2013 om "Insamling, förvaring, transport och hantering av uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning"   
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Ämnesområde: 
- Byggande av ett nytt datacenter 
- Utbyggnad av en befintlig anläggning med nytt datacenter och serverrumsinfrastruktur 
- Tjänster för att konsolidera befintliga serverrum och/eller datacenter till nya eller befintliga datacenter 
 CPC6 Implementering av design för bästa praxis 

Detta kriterium bör användas i samband med teknisk specifikation TS6 

Baserat på den slutgiltiga designen måste datacentret [godkännas för deltagande i EU:s 
uppförandekod/verifieras av tredje part med hänvisning till EN 50600 TR99-1] under 
genomförandet av kontraktet.  

Anbudsgivaren måste lämna in den slutgiltiga designen för deltagande i EU:s uppförandekod. Årliga 
uppdaterade versioner av rapportformuläret måste också kopieras till den upphandlande 
myndigheten.  

Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att begära en tredjepartsrevision av 
datacentret för att verifiera genomförandet av bästa praxis.   

Ämnesområde: 
Köp av drift- och underhållstjänster för företagsdatacenter och serverrum  
 CPC7 Övervakning av kylsystemets energiförbrukning 

Innefattas när datacentret drivs av en tredje part. Används tillsammans med AC7 

Datacenteranläggningens operatör måste tillhandahålla månatliga och årliga data för 
energiförbrukningen för datacentrets kylsystem. Övervakningen måste specificeras enligt 
riktlinjerna i EN 50600-4-2:2016 eller motsvarande. 

  CPC8 Övervakning av anslutningen och värmeförsörjningen  

Innefattas när datacentret drivs av en tredje part i samband med teknisk specifikation TS8, och 
tilldelningskriterierna AC8 och AC9 

Datacenteranläggningens operatör måste tillhandahålla genomsnittliga, månatliga data för den 
värme som tillhandahålls till de lokala värmekonsumenterna.   
Dessutom måste faktorn för återanvänd energi beräknas enligt EN 50600-4-6:2020 eller 
motsvarande standard och rapporteras.  
På begäran måste den upphandlande myndigheten ges åtkomst till utrustningen och 
nätverksanslutningen på plats vid datacentret för revisionsändamål. 
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Ämnesområde:  

• Upphandling av serverhotellstjänster 
• Upphandling av värdtjänster 
• Upphandling av molntjänster 

 
CPC9  Faktor för förnybar energi  

Används tillsammans med AC10 

Datacenteranläggningens operatör eller genereringskapaciteten vid/i närheten av anläggningen måste tillhandahålla månatliga data för den förnybara energi som köpts eller genererats. Tredjepartsoperatörer 
måste också, för jämförande ändamål, tillhandahålla datacentrets totala energiförbrukning. 
 
Ämnesområde:  

• Upphandling av serverhotellstjänster 
• Upphandling av värdtjänster 
• Upphandling av molntjänster 
• Köp av drift- och underhållstjänster för företagsdatacenter och/eller serverrum 

 CPC10 Kylmedelsblandningens globala uppvärmningspotential 

Innefattas om kriterierna AC11 används. 

Datacenterprojektets operatör måste övervaka och verifiera kylsystemets kylmedelsutsläpp enligt 
beräkningen i budstadiet. 
De faktiska övervakade utsläppen måste rapporteras för varje driftår, baserat på uppmätt 
energiförbrukning med möjlighet till tredjepartsverifiering om så begärs. 
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4 LIVSCYKELKOSTNAD 
Livscykelkostnad är en metod för att bedöma de totala kostnaderna för en produkt eller tjänst 
som granskas. Livscykelkostnadsmodellen för en offentlig myndighet är huvudsakligen 
kopplad till den typ av affärsmodell som tillämpas. När det gäller serverrum och 
företagsdatacenter ansvarar den offentliga myndighetens ägare till datacentren/serverrummen 
för kapitalkostnaderna (CAPEX), inklusive inköp och installation av IT samt mekanisk och 
elektrisk utrustning i byggnaden, tillsammans med byggnadsinfrastrukturen. Dessutom täcks 
kostnaderna för avveckling av den uttjänta anläggningen direkt av den offentliga myndigheten. 
Trenden med att köpa datacentertjänster (t.ex. serverhotell eller funktionstjänster) ändrar 
istället kostnadsmodellen för de offentliga myndigheterna mot mindre CAPEX och större 
driftkostnader (OPEX) i form av avgifter relaterade till de anskaffade tjänsterna. Tabell 1 ger 
en vägledande förståelse av livscykelkostnadsstrukturen för datacenter och serverrum. 

Tabell 1. Vägledande livscykelkostnader för ägare och kunder till datacenter. 

Kostnadskategori Kostnadsområde för datacenteranvändare/kunder 
(fördelning i % av total livscykelkostnad) 

 Serverrum Företag Serverhotell MSP 

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

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

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

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

Avveckling 5-10 % 5-10 % 1-5 % 0 % 

Utrustning för uttjänta 
enheter 

1-5 % 1-5 % N/A N/A 

 
EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av datacenter, serverrum och 
molntjänster kommer att ha ett positivt inflytande på några av de viktigaste kostnaderna som 
bör beaktas under ett datacenters livscykel. Även om det är mycket svårt att uppskatta specifika 
kostnadsbesparingar har tillämpning av dessa kriterier stor potential att sänka 
livscykelkostnaderna. En kvalitativ beskrivning av den förväntade effekten av varje 
uppsättning kriterier på LCC beskrivs nedan: 
Utgifter för IT-utrustning 

• Kriterier för servrarnas energieffektivitet kan leda till att anläggningens 
OPEX-kostnader minskar (på grund av direkt sänkning av elförbrukningen för 
servrar). Detta kan också öka datacentrets datorkapacitet och därför undvika 
behovet av att utöka infrastrukturen och dess tillhörande kostnader (vilket 
påverkar både CAPEX och OPEX). 

• Kriterier för optimering av servrar: Ökat utnyttjande sänker CAPEX-
kostnaderna eftersom samma arbete uppnås med mindre IT-utrustning. 
Dessutom sänks OPEX-energikostnaderna eftersom det minskar de mekaniska 
och elektriska enheternas kylningsbehov. 
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• Kriterier för hantering av uttjänta enheter kan användas för att uppmuntra 
tillverkare och WEEE-specialister att buda på 
 
lager med uttjänt utrustning. Det kan möjliggöra återvinning av en del av 
utrustningens restvärde. 

• Kriterier för reparerbarhet och uppgraderbarhet av IT-utrustning kan 
leda till att driftkostnaderna för underhåll av utrustningen (OPEX IT) minskar.  
Dessa utgifter kan under ett datacenters livstid vara lika stora som de initiala 
kapitalutgifterna.  

• Kriterier för driftområdet för IKT:  Kylkostnader är en av de stora posterna 
i den totala elräkningen för stora datacenter. Att anskaffa IT-utrustning som 
klarar större miljöförhållanden (för drift som inte är kontinuerlig) ger en positiv 
inverkan på datacentrets flexibilitet och kostnad. 
 
 Detta är relevant om det möjliggör användning av fri kylning och/eller 
ekonomiska kylsystem för att på så sätt minska den installerade mekanikens och 
elektronikens kapacitet och anläggningens kapitalkostnader och driftkostnader.  
Även om CAPEX-kostnaden för IT förväntas bli högre, kommer 
kostnadsbesparingarna för energi att uppväga denna initiala höjning av 
inköpspriset. 

 
Utgifter kopplade till mekaniska och elektriska system 

• Kriterier för energieffektivitet (PUE): flera strategier kan genomföras för att 
minska PUE, till exempel genom att kombinera förbättrad effektivitet i 
mekanisk och elektrisk utrustning, driftsförhållanden och termisk design. Att 
minska energiförbrukningen minskar driftkostnaderna. 

• Kriterier för återanvändning av avfall: de potentiella kostnaderna och 
fördelarna är mycket anläggningsspecifika, men värde kan erhållas om 
fjärrvärme redan finns tillgängligt eller planeras. Det antas att spillvärmen inte 
återanvänds där det inte finns någon efterfrågan. Fallstudier baserade på 
luftkyld IKT-utrustning och värmepumpar uppskattar återbetalningstiden till ca 
3 år där fjärrvärmen delvis finansieras av en tredje part. Vätskekylning som gör 
det möjligt att fånga upp värmen vid högre temperaturer kan öka attraktiviteten 
på grund av minskade eller helt eliminerade investeringskostnader (och 
driftkostnader) för värmepumpar. 

• Kriterier för kontroll av driftförhållanden, bästa praxis för kylsystem: Att 
minska kylbehovet har en positiv inverkan på livscykelkostnaderna för ett 
datacenter under OPEX-utrustning. Vissa metoder gör det möjligt att minska 
den installerade kapacitet som behövs för mekanisk och elektronisk utrustning, 
vilket också kan möjliggöra en minskning av kapitalkostnaderna. 

• Kriterier för användning av kylmedel: Om traditionella kylmedel med hög 
global uppvärmningspotential undviks genom att installera fri kylning eller 
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ekonomiska kyllösningar, kan driftkostnaderna minskas jämfört med 
traditionell luftkonditionering, förutsatt att den erforderliga investeringen 
betalas tillbaka på mindre än 10 år.11 Betydande investeringskostnader måste 
dock beaktas, särskilt för små serverrum och strukturellt integrerade medelstora 
datacenter. Utfasningen av F-gaser i kylmedel förväntas dessutom leda till 
högre driftkostnader där traditionella kylmedel fortfarande används. Detta kan 
driva marknaden mot att använda andra mer klimatvänliga alternativ som 
potentiellt kan vara billigare. 

• Kriterium för förnybar energifaktor: Kostnaderna kommer att variera 
beroende på marknaden, leverantören och datacentrets specifika situation. 

 
  

 
11 Klimatvänlig luftkonditionering med naturliga kylmedel. Integrativa koncept för professionella byggnader med datacenter. 
Förbundsministeriet för miljö, byggnation och kärnsäkerhet (BMUB) samt Tyska miljöbyrån. December 2016. Tillgänglig på: 
https://www.umweltbundesamt.de/dokument/climate-friendly-air-conditioning-natural 
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BILAGA I: DRIFTFÖRHÅLLANDEKLASSER FÖR LUFTKYLNING 
Table 2nedan beskriver driftförhållandeklasserna enligt förordning (EU) 2019/424 om krav på ekodesign för 
servrar och datalagringsprodukter. 
Tabell 2: Driftförhållandeklasser för servrar och datalagringsprodukter 

 Torrtemp. °C Luftfuktighetsområde, icke-

kondens 

  

Driftförhålla

ndeklass 

Tillåtet 

intervall 

Rekommenderat 

intervall 

Tillåtet 
intervall 

Rekommenderat 

intervall 

Max 

daggpunkt 

(°C) 

Maximal 

förändringsh

astighet 

(°C/h) 

A1 15-32 18-27 –12 °C 
daggpunkt 
(DP) och 8 % 
relativ 
luftfuktighet 
(RL) till 

17 °C DP och 
80 % RH 

–9 °C DP till 

15 °C DP och 

60 % RH 

17 5/20 

A2 10-35 18-27 –12 °C DP 
och 8 % RH 
till 

21 °C DP och 
80 % RH 

Samma som A1 21 5/20 

A3 5-40 18-27 –12 °C DP 
och 8 % RH 
till 

24 °C DP och 
85 % RH 

Samma som A1 24 5/20 

A4 5-45 18-27 –12 °C DP 
och 8 % RH 
till 

24 °C DP och 
90 % RH 

Samma som A1 24 5/20 
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BILAGA II: DRIFTFÖRHÅLLANDEKLASSER FÖR VÄTSKEKYLNING  
Tabellen nedan beskriver driftförhållandeklasserna för anläggningens 
vattenförsörjningstemperatur och tillhörande kylutrustning som krävs inom den klass som 
anges i ASHRAE:s riktlinjer för vätskekylning12. 
Tabell 3: Driftförhållandeklasser för vätskekylning 

Klass 

 

Huvudsaklig värmeavstötning 

 
Kompletterande kylutrustning 

Anläggningens 
matarvattentemperatur (°C) 

W2 

 

Kylenhet/kyltorn 

 
Ekonomiserare på vattensidan (med 
torrkylare eller kyltorn) 

2–27 

 

W3 

 
Kyltorn Kylenhet 2–32 

W4 Ekonomiserare på vattensidan 
(med torrkylare eller kyltorn) 

N/A 

 

2–45 

 

W5 

 

Byggnads- eller 
fjärrvärmesystem 

Kyltorn > 45 

  

 
12 ASHRAE (2011). Thermal Guidelines for Liquid Cooled Data Processing Environments   
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BILAGA III: EFFEKTFÖRBRUKNING VID TOMGÅNG 
I enlighet med kommissionens förordning (EU) 2019/424 om krav på ekodesign för servrar 
och datalagringsprodukter, beräknas servrarnas effektförbrukning vid tomgång (Pidle), med 
undantag för motståndskraftiga servrar, HPC-servrar och servrar med integrerad APA, med 
hjälp av följande ekvation: 
Pidle = Pbase+∑Padd_i 

där Pbase är det grundläggande högsta tillåtna värdet för effektförbrukning i Tabell 4, och ∑Padd_i 
är summan av tilläggen till det högsta tillåtna värdet för effektförbrukning vid tomgång för 
tillämpliga ytterligare komponenter enligt Tabell 5. För bladservrar beräknas Pidle som den 
totala uppmätta effekten dividerat med antalet installerade bladservrar i det provade 
bladchassit. För flernodsservrar räknas antalet socklar per nod medan Pidle beräknas som den 
totala uppmätta effekten dividerat med antalet installerade noder i det provade höljet.   
Tabell 4: Grundläggande högsta tillåtna värden för effektförbrukning vid tomgång 

Produkttyp Grundläggande högsta tillåtna värden för 
effektförbrukning vid tomgång, Pbase (W) 

1-sockelservrar (varken blad- eller flernodsservrar) 25 

2-sockelservrar (varken blad- eller flernodsservrar) 38 

Blad- eller flernodsservrar 40 

 

Tabell 5: Tillägg till det högsta tillåtna värdet för effektförbrukning vid tomgång för 
ytterligare komponenter 

Systemegenskaper Gäller för  Tillägg till det högsta tillåtna värdet 

CPU-prestanda Alla servrar 1 uttag:  10 × PerfCPU W 
2 uttag:  7 × PerfCPU W 

Ytterligare PSU PSU installerat specifikt för kraftredundans 10 W per PSU 
HDD eller SSD Per installerad HDD eller SSD 5,0 W per HDD eller SSD 
Ytterligare minne Installerad minne större än 4 GB 0,18 W per GB 
Ytterligare buffrad 
DDR-kanal 

Installerade buffrade DDR-kanaler fler än 8 
kanaler 

4,0 W per buffrad DDR-kanal 

Ytterligare I/O-enheter Installerade enheter på fler än två portar med ≥ 1 
Gbit, inbyggt Ethernet 

< 1 Gb/s: Inget tillägg 
= 1 Gb/s: 2,0 W/Aktiv port 
> 1 Gb/s och < 10 Gb/s: 4,0 W/Aktiv port 
≥ 10 Gb/s och <25Gb/s: 15,0 W/Aktiv port 

≥ 25 Gb/s och <50Gb/s: 20,0 W/Aktiv port 

≥ 50 Gb/s 26,0 W/Aktiv port 
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