
Hur ser 
ditt digitala
klimatavtryck ut?
Hjälper eller stjälper du till med din miljöpåverkan?



Vilket nät använder du?

Byt operatör! Säkerställ en hållbar framtid.
Gör ett smart val och minimera det 
digitala klimatavtrycket, byt operatör nu! 
Tyvärr så bygger nästan alla operatörer 
nät baserat på gammal teknik, som kräver 
mycket energi. Röda och gula nät består 
till stor del av långa sträckor koppar 
eller fiberpar. Dom innehåller dessutom 
mer aktiv utrustning i distributionsnätet. 
Alla bör ställa högre krav kring 
kapacitet, säkerhet, tillgänglighet och 
energieffektivitet i näten. 

Hur mycket mer energi nyttjar då ett nät 
baserat på gammal teknik? Enligt våra 
beräkningar kan det handla om upp till 
1.000ggr mer energi. Förflytta exempelvis 
1TB data mellan två punkter i ett gammalt 
nät. Detta kommer att ta tid, lång tid och 
kräva oerhört mycket mer energi än i ett 
ultramodernt högprestanda nät. Energin 
som krävs för att driva näten kommer 
vanligtvis från vind, sol, vatten eller kärnkraft. 

Vårt mål är att nyttja så lite energi som möjligt. 
Detta mål når vi genom att använda passiv 
utrustning istället för aktiv, förbättra bandbredd, 
latens samt korta ned färdsträckor via mesh och 
singelfiber. Det är hög tid att belysa de digitala 
klimatavtrycken. Genom kunskap, nya krav och 
bättre val kan vi alla hjälpas åt att spara energi, 
reducera utsläpp och säkerställa en hållbar 
utveckling och framtid.
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GRÖNT NÄT
Mesh + 10 Gig

995 kr/mån
team@fiberdirekt.se

Kolla in videon
eller kontaka oss

Välj rätt nät!

Fiber Direkt är världsledande på att bygga 
nät med ett minimalt klimatavtryck. Risken 
är stor att man använder ett ilsket rött 
energikrävande nät och internet. 
Hur effektivt och klimatsmart är ditt nät?

Vi bygger världens första gröna 
energisnåla mesh nät i Stockholm!

FiberInternet Energisnålt Mesh
Passiv

utrustning
Lång

livslängd

Ett grönt nät och internet innebär:

✓  Lång livslängd
✓  Låg driftkostnad   
✓  Hög säkerhet 

✓  Hög tillgänglighet
✓  Låg energiförbrukning
✓  Reducerad miljöpåverkan

GRÖNT NÄT

GULT NÄT

RÖTT NÄT

Singelfiber

Fiberpar

Kopparnät


