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Carbonforbrug og 
dine venner
Vi mennesker kan ikke så godt lide at være helt alene. Det er vigtigt for os at snakke med andre, 
og at lære noget nyt. Til tider står vi overfor hinanden, så kommer ordene fra vores mund igennem 
luften ind i den andens øre. Andre gange taler vi i telefon, skriver en email eller surfer på nettet. 
Så er det data, der forbinder os.

Data kan også være grønne. På MinBolig.dk kan din familie taste alle mulige data ind, og få hjælp 
til at spare på energien.

Wattzon.com er en hjemmeside der minder om Facebook eller Arto. Her deler man bare data om 
hvor meget CO2 man bruger. Hvis du spiser et æble, slipper der mindre CO2 ud end hvis du spiser 
en plade chokolade. Æblet vokser bare på et træ. Chokoladen skal fremstilles på en fabrik.

Når du deler med dine venner, hvordan dit carbon-fodspor ser ud, så betyder det at du fortæller 
dem, hvordan du påvirker miljøet med alt hvad du gør. Det du spiser, hvor langt du rejser og hvor 
meget TV du ser. Der er nogen, der konkurrerer med deres venner om at få det mindste carbon-
fodspor. Andre deler bare de grønne data, for at få og give gode idéer videre.

Fremtidens mobiltelefoner kommer desuden til at være forbundet med et sensorarmbånd eller 
nøglehænger. De intelligente vedhæng opsamler så data om UV-stråling, vejr, og dit helbred. Grøn 
IT handler derfor også om dit helbred.

Det er klart, at når vi sender en masse data rundt, så bruger vi også strøm. Datacentre i dag gør 
alt hvad de kan for at spare på energien. De skal f.eks. holde deres computere kølige. Google vil 
bygge et datacenter højt oppe i bjergene hvor det er koldt, og tæt ved en dæmning, så de kan få 
grøn energi. Sådan vil de gøre dine data grønne.


