
Fagbevægelsen har blandet
sig udenom og har – som om

intet var hændt – bevaret kikkert-
synet på løn og arbejdsforhold
Preben Wilhjelm, tidligere folketingsmedlem for VS, i Kroniken
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sekunders video på 
Facebook, der deles med 
333 venner, vil have et 
energiforbrug svarende
til at koge 4 liter vand.125

millioner gamere spiller Fortnite. 
Med 10 timers spil om ugen ville de
udlede, hvad der svarer til 5 procent
af Danmarks årlige CO2-udledning.

res CO2-udslip. Det er de færreste, der tæn-
ker på, at hver gang man henter data ned
fra skyen, sender man et eller fl��ere af ver-
dens datacentre på arbejde, hvilket koster
energi og dermed udslip af CO2. Den uvi-
denhed skal der gøres noget ved«, siger
professor Leif Katsuo Oxenløwe fra DTU,
som til daglig forsker i, hvordan man kan
gøre datatrafi��kken på nettet så energief-
fektiv som muligt, så internettets CO2-ud-
slip kan reduceres. En jagt på det grønne
internet, som netop har modtaget 60 mil-
lioner kroner i støtte fra Innovationsfon-
den.

Netfl��ix er en strømsluger
Hvis man laver en grundig Google-søg-
ning (hvor én søgning i øvrigt ifølge net-
giganten selv koster samme mængde

Den store aktivitet på internettet har en
pris. Den bruger i dag cirka 10 pct. af hele
verdens elektricitetsforbrug og udleder
over 2 pct. af det menneskeskabte CO2-ud-
slip. Dermed udleder internettrafi��kken li-
ge så meget CO2 som verdens samlede fl��y-
trafi��k og vil formentlig snart overhale
den.

For internettet har vokseværk og øges
med cirka 25 pct. om året. En stor del af
vokseværket skyldes Internet of Things,
hvor ting og maskiner kommunikerer
med hinanden, for eksempel din robot-
støvsuger, din spinningcykel, den selvkø-
rende bil eller sågar din kompostbunke.

»Folk ved godt, at man skal spare på an-
tallet af fl��yrejser, skifte den gamle udtjen-
te bil ud med en elbil og introducere kød-
frie dage, hvis de skal gøre noget ved de-

D u tænker næppe over det til hver-
dag. Men hver eneste gang du la-
ver den mindste aktivitet på in-

ternettet, koster det energi i form af
strøm. 

Når du sender en mail, lytter til en pod-
cast, laver et opslag på Facebook, spiller
Fortnite på en spilkonsol eller ser et afsnit
af din yndlingsserie på Netfl��ix. Eller hvis
du læser denne artikel på vores netavis,
hvor en eller fl��ere datatunge annoncevi-
deoer også vil forsøge at stjæle din op-
mærksomhed.

Jo større datamængden er, desto større
bliver energiforbruget. Så i den forbindel-
se er streamingtjenester som Spotify, Net-
fl��ix, HBO og Amazon Prime de helt store
strømslugere, når de tilbyder musik, seri-
er eller fi��lm i hd-kvalitet.

energi som at tænde en 60-watts elpære i
17 sekunder, hvilket udleder 0,2 gram
CO2), fi��nder man mange forskellige bud
på, hvor meget eller hvor lidt energi det
koster, hvis man for eksempel uploader
en minutlang video på Facebook eller
sætter sig til rette i sofaen for at se en time
af sin yndlingsserie, mens ungerne spiller
Fortnite i kælderen.

For at komme nærmere sandheden har
Politiken bedt Leif Katsuo Oxenløwe og
ph.d.-studerende Júlio César Medeiros Di-
niz fra DTU i samarbejde med lektor Mar-
tijn Heck fra Aarhus Universitet og senior-
økonom Torsten Hasforth fra Dansk Ener-
gi om at foretage regnestykkerne i en
dansk kontekst. 

Vores Klima

Streamingtjenester som
Spotify, Netflix og HBO er
de helt store strømslugere.
En time af din yndlings-
serie bruger lige så meget
energi som at koge 8 liter
vand i en elkedel.
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Vejen til EM i
fodbold går via Schweiz,
Irland, Georgien og Gibraltar

POLITIKEN MENER

Gør det nemt, billigt og
hurtigt at rejse med tog.

E n fl��yrejse fra København til
Bruxelles kunne i november
klares på 1 time og 40 minut-

ter og kostede helt ned til 73 kr. Til
sammenligning tog en togtur sam-
me vej 12 timer og 43 minutter med
3 skift undervejs og kostede 1.604 kr. 

Er det mærkeligt, at vi fl��yver som
aldrig før, mens togrejser til euro-
pæiske lande bliver stadig sjældne-
re? 

Den ekstreme forskel i priser og
hurtighed er ingen naturlov. Den er
også udtryk for, hvordan vi har ind-
rettet os. Politiske prioriteringer,
slet og ret. 

Sagen er, at fl��ybranchen er frita-
get for afgifter til brændstof og
moms, og omkostningerne forbun-
det med CO2-udslippet på fl��yvetu-
ren er ikke en del af billetprisen,
men sendes videre til naturen og
kommende generationer.

Så privilegeret er togbranchen
mildest talt ikke. Her er der moms
og afgifter og absolut ingen politi-
kere, der belønner togdriften øko-
nomisk for, at den belaster klimaet
og miljøet markant mindre end
luftfarten.

Og der er ikke for alvor blevet sat-
set på at udvikle hurtige og effektive
togruter mellem de europæiske 
byer. Tværtimod ser vi et vildnis af
nationale interesser, der klasker
mod hinanden, og et fravær af poli-
tiske ambitioner. 

Resultatet er sjovt nok, at togru-
ter er blevet besværlige, tidskræven-
de og dyre.

DET ER HERLIGT, at 42.000 under-
skrivere via netværket Back on Track
forleden krævede nattog tilbage i
Europa. Det er også glædeligt, at en
ny undersøgelse her i avisen for ny-
lig viste, at mange danskere ville
vælge togrejser, hvis de var billigere
og hurtigere.

Og det er et rigtig sundt tegn, at
en voksende del af danskerne er 
indstillet på at betale fl��yafgifter,
som det fremgik af gårsdagens avis.

Men hvor er politikerne? 
Et stort fl��ertal af de danske politi-

kere er af forskellige årsager skepti-
ske over for fl��yafgifter, der ellers er
gennemført i både Norge, Sverige
og Tyskland. Og hverken herhjem-
me eller i resten af Europa er der en
stærk politisk vilje til at styrke et af
alternativerne, toget. Så sker der
sjovt nok heller ikke noget …

Men hvis vi skal fl��yve mindre – og
det er vi nødt til – og hvis vi stadig
skal rejse rundt og møde hinanden
– og det vil vi – er både fl��yafgifter og
en offensiv investering i hurtige tog
i Europa uomgængeligt.

Det bliver bøvlet og besværligt,
men hvornår går vi i gang? pmj

Ud af fl��yet,
ind i toget

Internettet belaster klimaet 
lige så meget som fl��ytrafi��kken

“UMULIG AT RYSTE AF SIG”
EINI CARINA, POLITIKEN

“LIVSBEKRÆFTENDE
MAVEPUSTER”

EMMA GILLING-ISKOV, ORDET

Retspoliti sk Forening

Skal dine julegaver også være 
klimavenlige i år?

Giv et medlemskab til Retspolitisk 
Forening, som nu i 40 år har 

vogtet over dine sociale 
og demokratiske rettigheder.
Så giver vi 40 CO2-fri år mere.

Indmeld dig eller din nabo/tante/far/mormor på: 
www.retspolitik.dkLars Wismann: cand.merc., ejendomsmægler & valuar, www.wismann-as.dk

Tlf.: 4088 1998, eller lw@wismann-as.dk, Åboulevard 1, st., 1635 København K. 

A/B valuarvurderinger!

Wismann Property Consult A/S 

Du kan stole på! Vi er byens flittigste A/B valuar!
Vores A/B valuarvurderinger følger de faktiske handelspriser. Boligejen-
domme handles til kr. 28.000-32.000/m2. Prismæssigt på typisk på 
60%-70% af priserne for tilsvarende ejerlejligheder. Mange valuarer MDE 
underprisvaluarvurderer – uden referencer.

Glædelig Jul og godt nytår 2019

Højesteret skal i 2019 afgøre 3 sager om korrekte A/B valuarvurderinger. 
Læs mere om disse sager på vores hjemmeside!”

Vi kæmper utrætteligt for korrekte A/B valuarvurderinger!

Siden marts 2018 har vi fulgt den nye norm og vejledning. Vi forklarer gerne 
DCF modellen, norm og vejledning. Vi har undervist på CBS i DCF beregninger. 
Vi rådgiver om drift, finansiering, boligydelse og eksaminerer 
gerne en uforståelig valuarvurdering.
De nu branchenormgivende foreninger Dansk Ejendomsmæglerforening 
DE og deres valuarer samt Ejendomsforeningen Danmark ED besvarer 
ingen spørgsmål til konkrete vurderinger, norm, vejledning eller DCF beregninger. 
Kontorchef Christine Maxner Erhvervsstyrelsen ERST henviser til dom-
stolene, med sagstider på >9 år.
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