Kære Margrethe Vestager, pas på digitaliseringens energispild
Hvor stor en del af familiernes disponible indkomst, og det offentliges investeringer og driftsomkostninger,
som energiomstillingen sluger de næste 30 år, er der ingen der har overblik over, men én ting er helt
sikkert. Det er, at sparet energi reducerer både løbende omkostninger og behovet for investeringer i nye
energianlæg. I den forbindelse havde jeg under morgenkaffen lørdag 2 oplevelser.
Den positive først. I Berlingeren var der en artikel om, at næsten halvdelen af dem der kører på elcykel i
Danmark, bruger den i stedet for bilen. Tallene var baseret på oplysninger fra 500 elcyklister, så de er nok
nogenlunde sikre. Med et stigende antal elcykler, er det noget, der har positiv betydning i
energiregnskabet.
Og så til den kedelige. Efter at have læst avisen på min iPad, så jeg, at 23 app’s skulle opdateres, så jeg
klikkede som sædvanligt på knappen ”Opdater alle”. Da jeg syntes, at det tog uventet langt tid, så jeg
nærmere på, hvad der skete, og her fik jeg en kedelig overraskelse. Der blev opdateret app’s, som var med
da jeg købte den, men som jeg aldrig bruger. Pages version 5.2.1 469,7 MB, iTunes U version 3.7.4 36,6 MB,
Keynotes version 5.2.1 606,9 MB, Clips version 2.1 180 MB og Numbers version 5.2.1 491,2 MB. I alt 1.784,4
MB. Hvis det sker 10 gange om året, er det 18 unødvendige GB, og hvis (frit gættet) 100 millioner
tabletbrugere gør det samme, taler vi om årlig unødvendigt download af 1.800.000.000 GB eller 1.800.000
Terre Byte. Min Android telefon er ikke meget bedre. Problemet kunne fjernes med et valg imellem
opdatering af de app’s man bruger, og dem man ikke bruger. Unødvendigt download af opdateringer må
være et gigantisk energispild, som kan standses, hvis softwareudviklerne og -distributørerne tager sig
sammen.
Margrethe, når du alligevel taler med Apple og Google, kunne du så ikke få dem til at fjerne unødvendige
app-opdateringer. De vil helt sikkert sige, at det vil være besværligt og gøre systemerne mindre sikre, men
så kunne nogen foreslå en afgift på 10 Eurocent per GB opdatering, som brugerne ikke er interesseret i. Så
ville det nok kunne lade sig gøre alligevel.
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