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och miljönIT

Förord

IT-kommissionens uppgift främja bred användning infor-är att en av
mationsteknik, skall rådIT. tillVi övergripande ochregeringen ige

frågorstrategiska IT-området,inom goda exempel och spridavisa

kunskaper lämna förslag till åtgärder.samt
Med föreliggande idéskrift vill bidra till sprida goda exempelatt

hur skilda verksamheter kan bedrivas miljömässigt bättreom ett
med hjälp Skriften syftarIT. till fråganintesätt av att ettge svar
hur miljöeffekter informationstekniken har.storaom
vill vad kanVi för ytterligarevisa underlätta utveck-göras attsom

lingen miljöanpassade verksamheter. Slutligen vill ocksåmot mer
beröra de konsekvenser förnegativa miljön IT-användningen isom

fall kan medföra.vissa

Skriften har utarbetats miljöjournalisterna Leif ochLövströmav
exempelLars-Eric Sjölander. Arbetet med fram goda har skett iatt ta

samarbete med Tommy Miljövårdsberedningen.Månsson,

Stockholm i 1997mars

NilssonAnn-Marie

Kanslichef

IT-kommissionen
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från franskans mi-
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l
förhållandenomgivande

samhälls-allaanvändsInformationstekniken inomr sagtsnartnumeranvänds ordet särskilt i
Bondenfråga samspelet mel livsmiljö.förmån förtillsektorer och vårmånga gångerOm -

ochIan omgivningen samtidigtöka skörden ochfördatorstyrda skördetröskoranvänder attverkandedäri männis-
gödningsämnen.minskaläckageteller andra avkor, djur

ekolo tele-50m röntgenbilder för rådgivningOrganismer- viaskickarsjukvårdenI överman
detgisk fackterm är sjukhuset.till detskickastället för patienternai störrenätet attsak biotop.somsamma

sinnrikamed hjälpFastighetsförvaltaren energi styrsystemavsparardenna skrift används|
betydelsen: fYSiSk bilskolan lärOrden talaventilation. sinaför och För intevärme att somom

miljö, naturmiljö, yttre fall harsamtligabil släppa Ielever köra någraut nyutan att avgaser..livsmiljö till Skill-miljö,
till miljö-för möjligheternaförutsättninginformationsteknik varitfrån ennad exempelvis

inomhusmiljö eller arbets- förbärrrrngar
milö.l informa-Därmedihop. .och miljo hor alltsa ..IT o . .. .. sagt attinteintimtKÄLLAZNATIONAL-

miljöeffekter.medför braalltid automatiskttionsteknikenENCYKLOPHNN
LundsvidInternationella miljöinstitutet universi-Arnfalk vidPeter

miljöeffekter:forskar IT:stet om
industriella samhälletsntinslttt detvotentialhar oerhörd"ll atten l

Iniljåisjaiptliikt CiiiiClQYiYI;ntviitttlstekniltenmiljopiiverkaii ett urom.
i miljöjite1tti;tl dåligt dap.informations- irationellt llzsoch ili;iil&#39;l&#39;utitvttjasbetyder siitt.

teknlk- det mölllgltattlT gör Iitl.ntojligheteriniortnationstekttikensstalletl rurentieras att spara
ochöverföralagra, bearbeta, pre- arbetet.och Ska llexihilitetenminska kostnader i.

bild data. Detljud, ochsentera text,
nttljöit mediörhattrakostnader ochtid. siinkakan lvåideVidatorer, tejefoneninnebär bland annat spara

också ledningdemedfaxar heaktrtsmiljomöjligheterna láattreliirtttsâttterltjalp. detmen lilizsmera attmen
detgör möj-kablar och annat somar, vadivilili-piLlLllCI&#39;och ;tnviittdningvid design. produktion an seravgeografiskanåligt kontakt oavsettatt

dkig.ochavstånd allasamt Iprogram
anVändertjänster informationstekniskafleradatorer medTelefoner, faxar, radio,l50m

prod kunskap ochmöjligt för allauppfinningar detgör attatt meross



kommunicera med varandra hela jorden.över

Tekniken sådan varken ond eller god, den kan med-är ävensom om
föra både bra och dåliga effekter burvår omgivning. Det är

bestämmer ska informationsteknikenanvända dessavgöratt som
påverkan den miljön. kan välja tillverka ochVi- köpayttre att pro-
dukter har liten inverkan miljön, återanvända utrustningsom att
och de metaller, plaster och kan bli bestånds-återvinnaatt annat som
delar produkter.i nya

kan också välja ellerVi mindre del denutnyttja störreatt en av
potential till miljöfördelar informationstekniken, använd,rättsom
kan upphov till. handlar alltså val.Det vårage om

I 1995/96125 åtgärder för breddaregeringens proposition attom
oc/outveckla användningen informationsteknik vik-ITsägsav att ettger

förstöd miljöarbetet och finnsdet goda förutsättningar förtigt att att
den Ökade användningen informationsteknik ska övervägandeav

konsekvenser för miljön.positiva

motverka informationsteknikensFör inverkan harnegativaatt rege-
kretsloppsdelegation föreslagit återförsäljareringens elektriska ochatt av

elektroniska produkter ska bli hand gamla dato-sinatvungna att ta om
deTV-apparater längre kan användas. kalladeinte Detta sånäretcrer,

producentansvar innebär slutanvända elektriska och elektroniskaatt
längre ska läggas förbrännas eller fragmenteras.inte soptipp,varor

Miljövårdsberedningen presenterade betänkandet1996våren I Ti

miljöarbetet föreslogsSOU 1996:2. blandDär inrättandetannat av
Svenska miljönätet, informationsnätverk med stöd förInternet,ett
miljöarbetet kommuner, myndigheter och företag.i skulleHär myn-
digheter miljöområdet grundläggande miljödata till-gratisgöra

gängliga. Förslaget har gehör och riksdag. Måletvunnit i regering är

miljönätet ska drift decemberi i 1997.att vara



förhur kan användasexempelbetänkandet IT positivtI någrages
miljön:

tillpappersdokument,ochtryckningersätta transportatt avgenom
och elektronisk dokument-elektroniskexempel med hjälp postav

hantering,

konferenssystem, tele-elektroniskaför minska resandet,att genom
fonkonferenser och interaktiv TV,

miljöinformation.tillgång tillökadgenom

informations- eller kunskaps-ha klivitde in iårenVi sägs senaste
industrisamhäl-jordbrukssamhället ochtillsamhället, efterträdareen

och hushåll-karakteriserades närhetjordbrukssamhälletlet. Om av
kännetecknatshar industrisamhälletmedning så ennaturresurser, av
krympande livsrum.ochsnabbareallt omsättning råvaror ettavav

världensför klara den rikabefolkning börjar bli förJordens attstor av
släng-livsstil.slit- och

livsstilen, blandslösaktigafram denmotreaktion harEn växt mot
ländervärldens antagit ettattannat genom

utvecklingför hållbarhandlingsprogram -
Agenda 21.

infor-karakteriseravad kommerMen attsom
förkunskapssamhälletochmations- är ännu

informationsteknikentidigt Kommersäga.att
hushållning medtill ökadbidra naturre-att en

tek-bara användaeller kommer attsurserna
resursslukande hjul-niken för iatt samma

undermedicintidigare IT ingenspår ärsom
miljöproblem,löser alla mångamensom

minska samhäl-finns potentialområden atten
hjälp informations-miljöpåverkan medlets av



deteknik. viktigt möjligheter finnsDet utnyttjaär att som genom
företagpolicybeslut hos och myndigheter. idéskriftDenna iär ett steg

den riktningen.



kommer
från franskans mi-

/ /låZrsmÅÃ-â-UÃZS: betyderVad IT-, ,

i mitten avcus

befintligt ställe.

betydelsen omgivning,I
förhållandenomgivande

alla samhälls-användsInformationstekniken snart sagtinomnumeranvänds ordet särskilt i
fråga Samspelet mel livsmiljö. Bondenförtill förmånoch vårsektorer många gångerOm -

ochlan omgivningen samtidigtskörden ochför ökaskördetröskoranvänder datorstyrda attdäri verkande männis-
gödningsämnen.minskaläckaget avkor, djur eller andra

tele-ek°|° för rådgivning079371577753550m röntgenbilderskickar viasjukvårdenI överman
gisk fackterm detär sjukhuset.till detför skickastället patienternai störrenätet attsak biotop.somsamma

sinnrikahjälpmedFastighetsförvaltaren energi styrsystemavspararskrift användsdenna|
betYde|5eTl3fysisk bilskolan lärOrdet i tala sinaför och ventilation. För intevärme att om som
naturmiljö,miljö, yttre fall harsamtligasläppa Ielever köra bil några nyutan att ut avgaser..livsmiljö till skill-miljö,

till miljö-för möjligheternaförutsättninginformationsteknik varitfrån enexempelvisnad
inomhusmiljö eller arbets- förbättringar
milö.J informa-Därmedihop.miljo hor alltsa .och . .IT o . .. attinte sagtintimtKÄLLA:NATIONAL-

miljöeffekter.medför braautomatiskttionstekniken alltidENcYKlopEDlN
LundsvidInternationella miljöinstitutet universi-Arnfalk vidPeter

miljöeffekter:forskar IT25tet om
industriella samhällets"minska detjmtentialhar oerhörd"ll atten

miljösynpunkt effektivti tekniken ;mviintlsmiljöpåiverlxxtir ett urom.
dåligt dag.miljåipoteiiti;tlinformations. irationellt liljzsoeh ljÃil&#39;l&#39;utnyttjasbetyder siitt.

uteknlk mölügtattdetgörT tid,möjligheterinforntationstekitikensstalletl premieras att spara
ochöverföralagra, bearbeta, pre- arbetet.Ska llexiláilitetenminska kostnader och, i
data. Detljud, bild ochsentera text,

medförhiittixt miljönkostnader ochtid, siinkakan hade1datgref tdefonerlinnebär bland annat spara
°cksåvdelednmgmedfaxar beaktasmiljöntöjlighetermt battreförutsatterdethjalp.me" llzsmera attmen

det möj-kablar och görannat somar, lilj-jvrotlukter" vadivioch ;tnviinehiingvid design. plLlLllI&#39;iI1 an seravgeografiskanå kontaktligt oavsettatt
dochavstånd alla program I 1 vsamt I

anländetlänster informationstekniskafleradatorer medfaxar, radio,Telefoner, l50m
produkterna. kunskap ochmöjligt för allauppfinningar detgör attatt meross



takt. huvudsakligaDe kommunikationsmedlen: telefonen, datorntre
och TVzn, kortspås inom integreras, alla falli datorn och förTV:n

konsumentbruk. Telenätet utvecklas och digitala kabel-TV-nät börjar
byggas redan och därmedi år möjligheter till mängdöppnasut en
interaktiva tilltjänster våra TV-apparater. kan tillVi exempel beställa

hem Videofilmer och dataspel, handla eller enklare kopplasättett
till Internet.upp oss

kommandeEn produkt för alla bli sammanlänkning detros en av
funktioner finns dagens bärbarai dator och mobiltelefon. Dennasom
personal kommunikationsmöjlighetassistant" skulle bli ständigavår

med omvärlden.

Informationsteknik då främst datortillämpningar finns också

inbyggt mängdi produkter och kan hittaVi mikro-småen processer.
eller minneschips bankomaten,i tvättmaskinen, bilmo-processorer

med liksomá fabriken,styrutrustning skolan, sjuk-torn, mera,
huset och allti utsträckning också hem.större i våra

W kan hitta småmikroprocessorerellerminneschips bankomaten,i tvättmaskinen,bilmotom
och allti störreutsträckningvårai hem.

11
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IT-påGodaexempel
miljonföranvändning

Vidanvändningssärt.olikaInformationsteknik har många presenta-
struktureratharIT-användningexemplengodadetionen överav

används.informationsteknikenhurberoendeblockdem någrai

block.fleraexempel tänkas in iIbland kan ett passa

användningssätt:efter följandeindeladeBlocken är
förmiljöarbetet: vinnaarbetsredskap ianvändsIT attett rentsom

deexempelbeslutsunderlag. Ettfram bättreföroch ärtid ettatt
vilka endastberäkningarkompliceradeutförsnabbtdataprogram som

för hand.räknaskulle klarafåtal utattavett ossav
Med hjälpairbetsuppgift.utföramöjliggörIT sätt avatt ennya

samtidigtexempeltillkan tvåvideokonferensutrustning personer
mildefastdokument mångaeller sittermedarbeta ritningsamma

varandra.ifrån

kundtjänst iMöjaFolksamsföretag,Utlokaliserade som
multime-IT-verksamheter,nystartadeskärgård, ellerStockholms som

informationsteknikSvenstavik, visardiaföretaget ärCrypton i enatt
för helaframtidsbransch Sverige.

hjälpmedblandinformation,ochanvänds För utbildningIT annat

distans.multimedia ochav
ochenergieffektiviseraföranvändsIT natur-processer, sparaatt

ellerfordonsflottordatastyrdaexempeltill vägar-nagenomresurser,
lärareality kanvirtualhjälp skMedintelligenta hus. ossaav

simulator.bileller köraflyga i en
vilkauppgiftmedFaktarutablockvarjeFör ompresenteras en

IT-tillämpningar.olikaanvändningvidfinnsmiljömöjligheter avsom

12
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För vissa de goda exemplen redovisas också vilken miljöpotentialav
finns för motsvarande företag eller verksamheter.som
har funnitVi de arbetar med IT-lösningar sällan tänkeratt som

de har Ävenpåverkannågon miljön eller medom om vetman
miljöeffektersig finns har det oftast inte gjorts utvärderingnågonatt

hur dessaöver är.stora
Därför de uppgifter lämnasär miljöpåverkan ofta ganskasom om

uppskattningar. För vissa exempel det uppskattasvårtärgrova att ens
vilken effekt finns för den miljön, till exempel läggasom yttre attav

miljöinformation Internet.ut

13



arbetsredskapsom

miljöarbeteti
det kännasskulleoch datorertelefoner NogskulleVad våragöra utan

dessaförhandikapp mångaoch.konstigt utanvaromgravtettsom
självklarTelefonenfritiden.ocharbetedagliga ärhjälpmedel i vårt en

befinnertillgängligfinnsoch denvardag ändel nästanvår oss.varav
utvecklingenfasttelefonen,vanliglikablivithar inteDatorn ännu som

också kantelefonenochdatornmedochden riktningen. Ifort igår att
ökatkommunikationsmöjligheterharvarandramed vårakommunicera

ytterligare.
finnsinformationsteknikenanvända sättGenom storasmartettatt

fax kanochelektronisk nåMedeffektivare.arbetamöjligheter postatt
medbrev Dessutomskickarfortareadressat än posten.rätt ettom

flygplan.ellerfrån postbilar-luftutsläppmedmiljönbelastas inte
också pappersanvändningen min-datorfax kanellerAnvänder e-post

ska.
snabbtdisketterochdatafilerhjälpmedkandatamängderStora av

bearbetning.behovdatasystemöverföras till extrautan avmottagarens
ocharbetsmötenfysiskazzideokonferenserkanellerYelefon- ersätta

bilarfrånluftföroreningardärmed utsläppreducerasgångermånga av
ochMiljödialogenungdomsnätverket q2000:sflygplan.eller På

konferenserelektroniskapågår ständigaDirektKommunförbundets SK

Miljösverige.vad igångärsomom
ochett-rom Internetdatabaser,lagradfinns iinformationAll som

för-underbeslutsunderlag,dagsfärsktframförutsättningar ettatt tager
uppdaterade.sökkällornaochska leta ärutsättning attvetatt var

miljöinformationsvenskönska,mycketfinnsHär ävenännu nuatt om
myndigheter organisa-såväl frånkommit Internet,allvar somut

14



Naturvårdsverket hartioner. När byggt det Svenska Miljönätetupp
omkring blir det lättare för datoranvändare1998 hitta aktuellännu att
svensk miljöinformation.

och med mycketI del det svenska kartnätet blivit digi-att storen av
taliserat har geografiska informationssystem blivit vanligareGIS för pla-

och ärendehandläggning hosnering myndigheter ochföretag. GIS-kar-

medhjälpframtagits miljödatabaser, kan underlättator, som av egna
överblicken olika åtgärders konsekvenser, speciellt de naturligaöverav

Älvkarlebyolika kommuner och län kommunlgränser utgör.som
används naturdatabas för fram plankartor den fysiska plane-ien att ta

Sollentuna hjälperringen. I skolelever till hålla kommunens miljoatt
databas aktuell.

Skräddarsydda dataprogram används mängd områden det före-ien
byggande miljöskyddet, exempelvis vid simulering hur luftutsläppettav
från planerad fabrik eller motorled kommer påverka omgiv-en en ny att

Andraningen. användningsområden beskriva miljökonsekvenserär att
buller, för strategisk avfallsplanering, vid val olika energialternativav av

och för beräkna kritiska belastningsgränser för nedfall.att surt
Satel/irdara och satellitbilder kommer bli allt viktigare instru-att ett

för miljöövervakningen. blir lättare långsiktigaDet effekterment att se
miljön, också fastställa till oljeolyckorursprunget ochattmen

Östersjön.utbredningen algblomningen iav

l-
L|I
I
L.:
:L

:o
2 storx

miljö-
9 potential,

x viss
d miljö-

potential2
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mMiljödatacentru
konditionjordensbevakar-

man kundehängdeDet framtidens miljö.svårt sia .över-att attom samman genom
villi KirunaPå Miljödatacentrum satellitåldernoch medblicka Iman större "yta.en

få miljöfakta ispå kristallkulaniinte utan oändlig dimension.utsiktspunktfinns aven
spindelnbli itid. Ambitionen nätetär att

digitala miljödata.förglobalti ett nav Miljödatacentrum
Den skallmiljöinformationeninsamlade ÅinvigdesMDC, såMiljödatacentrum sentpålättillgängligt Internet.finnas

Miljö-Tankenfjol.augusti ii är attsom
viktig rollskaoch idatacen-trum Kirunahög-förvida berömthar singjort sigKiruna en
miljöförän-ochvärldens miljöövervakningslagghögarjärnmalm. vittnar Aklassiga Enorma av

Övervakningen sköts olikadringar. i siggruvbrytning.decenniers avom
ochjordenbanorsatelliter sinagår ihar ocksåsatellitåldernoch med KirunaI runtsom

informa-miljödata. De sinregistrerarrymdtek-ledande tömsskaffat position inomsig en
rymdstationende Esrange.Avslöjandet tionsatellitbilder.dagsfärskanik och när passerar

rymdbenlängre barahar inteKirunareaktorhave-hade skettdet verkligen ett attettattom -
nyblivneockså miljöben,systerföre-och stå sägerplaceradeTjernobyl Kirunai ettutan

Satellitbild Miljödatacentrum.vdzn Olle Nåbovärldskartan.taget
kanEtableringen gruvstatus somsammage

specialiserarMDCbrytningen Kiruna.oändlig dimension gett
försatellitinformationanvändablandförfinassatellitbilderUpplösningen stän- attannat

miljöändamål. kväveläcka-Oljeutsläpp från båtar,skaffabehövdeförfäder sigdigt. När våra en
giftiga blågrö-grödor och utbredningfrånklättrade deöverblick iomgivningsin avgeuppav

uppgifter kan kommaMDCexempelnalgerlättgick detträden. trädkronan ärFrån att spana
omslagets insida.bildarbeta med seförstå hur olika sakerkunde ochoch attman se
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Satellitinformationför miljöändamål kom- Lantmäteriverket stödjer verksamheten vid-
bli viktigt underlag för forma därförMDC satellitinformation och flyg-att ettmer att en att

långsiktig miljöpolitik, Olle Nåbo. bilder komplettera varandra vidpoängterar väntas ajour-

hållning geografiska databaser ochav ge nya
Satellitbild systerföretagAB intressanta produkter.

Miljödatacentrum kommer samverkamedatt -
det etablerade systerföretaget Satellitbild AB. arbetsplatsVärlden som
Satellitbilder kommer bearbetas från Miljödatacentrums marknadsplats hela värl-att ärmot-

arkivtagningsstationernas till olika former den med Europa bas. svenskaDet med-av som
digitala kartprodukter, vilka till framför allt lemskapetstår löste finansieringeni EU den glo-av
forskningens också näringslivets och bala kontrollverksamheten. MDC har fåttmen myn-
digheternas förfogande; givetvis startbidrag och finansieras hälftentillersätt- EU-mot av
ning. medel. kommunKiruna och länsstyrelsen

arkivdessa finnsI satellitinformationfrån bidrar också med miljonbelopp femårs-över en
början 1970-talet. satellitbild harAB period.nått iav

framgångar kartering ochinom har redanMDC fått uppdrag att koor-stora natur- vara
resursinventeringar iutvecklingländernai och dinator för satellitinformation till miljö-EU:s

samarbetspartnerblir viktig för byrå Köpenhamn.i rymdforskningscen-EU:sen
i iMiljödatacentrum. Italien har ocksåi förvisat intresseter

villMDC samordna all digitaliserad Miljödatacentrumsäven kunskaper. ü

miljöinformation mark ochom natur.
Ambitionen bli nationellt för allaär att ett nav

producerar miljörelaterad geografisk infor-som
Informationenmation. skallfinnas lättillgäng-

ligt Satellitbild,Internet. Lantmäteriverket,

Sveriges Geologiska Undersökning SGU

SMHI producerar också geografisk infor-samt
mation digitalt.

börVi för samordna mil-motorvara en att-
jöinformationen dessa kartbaser, Ollei menar
Nåbo.
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naturhänsynÖkad

digital kartamed
när skapar förut-planerasoch hus Huroffrasnaturvärdenvilka vägarHur vet som

Älvkarleby påsatsadesamhällsplaneringeni Iökad naturhänsynförsättningar man
rikedom.slå vaktteknik fördigital naturensatt om.

Skäleteffektivisering.tillledaGISinformationsystemGeografiska inteär storstam att en
Älvkarleby fungerande digi-lyckatstilloch hårdaför teknikerarbetsredskapbara att enett

Älvkarleby berormedgrönstrukturplantalkommun småförvaltningar, något som resurser
Sammanträffande.lyckatoch miljökontoret GISPå Bygginsett. ettmanser

Löfgren ÄlvkarlebyEldsjälen Na-iframtidens TommyhjälpmedelViktigt inomettsom
nyckelpersonturskyddsförening har ivaritmiljöarbete. en

Lantmäteriverketvidarbetar iprojektet.lägesbunden, Hanall informationNästan-
grönabiolog och har inGävleoch miljö-Nordenstam,konstaterar Bygg-Per matarsom

kom-Älvkarleby biotoper idatahjälp vegetation,Medkommun.kontoret, samt varomav
hitta hotadekantill data fårsamlad tillgångochGIS arter.ett munen manen

j
med miljöinventeringartaktplanering-för miljöhänsyn I görsbra stöd i att nya

GIS-tillämpningarflerkanCD.
fårPå sårönaalla sättöras.Att översätta enmangg

data helamiljöplandigitaltillfrån pärmar som
ochuppdateras.tiden Bygg-uppgifter tids-digitala är

medocksåmiljökontoret räknardetkrävande. Trots är man
kopplaframtiden kunnaiinforma-haöverens att.attom

med dendiariet direktsamladeoch kartor ition samman
Älvkarleby hardigitala kartan.istället fördatorn i en massa

digitalanvändningenNorden- visatenligtkommer PerDetpärmar. att av

18



0
Vi9JO#95äGOGQÖOOÃiiüUDG9QIøübüüiüntäâüüdñwliåilâOååOñlQOQIOORQODUOOIQDOO

FASTIGHETER"Fakta GIS:om

Geografiskt informationssystemEtt GlS är ett
VÄGAR,datorbaserat informationssystem där geografis-
KOMMUNIKATIONERka data presenteras.

ingårI GIS eller flera databaser.ett GISen
används för globala, nationella modeller och
beräkningar. Detta sker också lokal nivå. Har
kan hämta information exempelvisman om

fastigheter, arbetsplatser, infrastruktur,

.semi
natur,
människor med mera.

.ADVATTEN, EL

//teknik innebär det krävsinte att stora resurser.
Mapinfb valt arbetaär attprogramvaran man
med. Mapinfo lätt använda relativtär att samt

billig.
överkom-För dator plusPriset ären program

ligt säljsProgrammet Lantmäteriverket,av myndigheter,Hos företagoch organisationerfinns i dag stora
det informationockså mängder medgeografiskdatabaspro anknytning.Förattdennagårmen att

informationskakunna som-moiligtborutnyttjas mangaav saExcel och Access densamordnas.Dettakanskemedhjälp GIS.typgran-x,

kommunÄlvkarleby
miljökontoretBygg- och

Nordenstam i iPer
Telefon: 026-831 Zl v
Telefax; 026-770 70
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Sollentunaelever

miljödatabasbygger
för skapaskolornabasenföregångare påSollentuna kommun är ettmot attnaren

miljöarbete med informationsteknik. Till- miljötillståndet elevernaskring iengagemang
kommunfullmäkti-skolornamed byggersammans man en närmiljö, Per Naess,säger

databas för miljöundersökningar godi Sollentuna.ordförande iges
Agenda anda. Tanken ele-21 är att göra

Skolungdomarhär isatsningDet är en-medvetna tillståndet i sinverna mer om
ungdomarAgenda anda. ochgod iBarn21 ärnärmiljö. första samarbetarl steget man

miljöfrå-och engageradedag både medvetna ii projekt kring kommunens sjöar ochett
data-sikt har också planerPå vi öppnavattendrag. attgor.

för allmänheten.basen

funnits ochMiljödatabasen har sedan 1991

innehåller mängd miljödata, till Många sjöarsom exem-en
vattenprovtagningar, till-pel resultat finns ungefärmätningar 85 000 sjöarI Sverige somav

trafikbul- landetsradon, luftföroreningsmätningar, täcker nio yta.procentav avsammans
framtiden vattendragler med Ambitionen fåtal ochlandetsi sjöarBara ärär att ettmera. av

ifram heltäckande digitalt kartsystem där människan.helt opåverkadeett av
klicka skärmen och fram lig-kan kartor Sollentuna relativt rikt insjöar,ärman som

olika information trafik- landskapet.med till exempel borutspridda Mångaijämntsom ger
markradonförekomst och utsikt glitt-bullersituationen, de hareller arbetar så motatt en

badsjöluftföroreningar. har egenrande vattenspegel. Några en
iMiljödatabasen har hittills bara gångavstånd.använts

ganska god bildkommunen. har daginternt inom Kommunen i en av
samlar miljöin- Sollentunas del harmiljödatabasen tillståndet I sjöarI sjöar.ioss en-

öpp- 1960-talet;formation tillståndet Sollentuna. sedani Nu Vattenprovertagits tasom prover
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bestämda platser och olika djup. den populära badplatsen vintervilan.Proven väntar

.analyseras med avseende mycket borta.långt detnäringsämnen Sommaren Trotsär är

aktivitetkväve och fosfor, badplatsen.syrehalt och surhets- det full vidsåsom

grad. iakttagelser också plats, bland Högstadieelever från klass Edsbergs-A i8görs

skolanutbredningen och och skogssjönvissa Rö-växter ärannat om ute runtav spanar

alger. förmiddagUnder här blir detsjön. Rösjönen

verkliga klassrummet. i

Elever miljöövervakare Miljödetektiven Askebris ochLindasom resten av
Sollentuna har miljö- hälsoskyddskonto-I och högstadieklassen funderade deras bad-huröver

och högstadie- och gymnasieskolorna börjat egentligen livdetFinnssjö mår. något i sjönret
. gemensambygga databas för miljö-att upp en

stegetundersökningar. första samarbetarI man
ett projekt kring kommunensi ochsjöar

vattendrag.

viktigasteDen med projektet dockpoängen är

eleverna skasjälva för miljö-ögonenatt upp
tillståndet SollentunafGenom självai kunnaatt

naturområdenavläsa förändringar olika kani

förhoppningsvis elever känna delaktigasig i

kommunens arbete för bättre miljö. Deen

uppenskilda skolorna bygger kunskaps-en egen
bas närmiljö och kan desssin intres-värnaom

eller slå försämras.larm tillståndetsen om

Prover i fält

Hösttrafiken brusar Edsbergs-upptaget
Stockholm. ochRösjönvägen strax norr om

Klass Edsbergsskolan8 A i ochår skogssjönute runtspanar
ProverRösjön. och dessaanalyseratsnär är det dagsförtas

eleverna skriva mätprotokollen datorni där kommunensatt
miljödatafinnsinlåst. iFoto:Lars-EricSjölander.
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Äriden att halvtimme.hållits spändefterförsurad frågor iviDet många väntanär ensom
flera grader.pockar Stämningen stigersvar.

fjädermygglarvergöra sjönoch analy- såfår vi mångaHittarmätning ärNu en egen-
botten,syrebrist viddet råderövergödd ochhuroch får kvitto RösjönVattnet ettsera

Edsbergsskolan.narurlärareAskebris. Nina Näs,Lindamår, sägersäger
A slump. till dehör nämligenvaldaProvpunkterna Larvernainteär ytterst arterav en

harhälsoskyddskontoret och väldigtmed svavelvätelång miljösomeklararMiljö- och enen
i liteförstadär deRösjön, mätningarnaprovserie syre.

itrettioskedde för sedan.årnärmare

dessa provpunkter SmådjurSkolorna kan använda under luppen-
till sko-klara bär detfältjämförelse det hindrarför När iinte är avmen att provernaatt en

eleverna studerabörjarberättar Härkan lägga provpunkter, igen.Evain egna vatten-o
mer Under luppendetalj.hälso- och djurproverna iRyblad kommunens miljö- och

fortsätter: vilka smådjurbeskedskyddskontor. får snabbtHon somomman
kräftdjur medmaskar,snäckor,kommunenDetfinns vattendrag i inte sommera-

inågra dagens Smådjuren kan sedanfångst.ingickuppgifterhar ipå.
Kemiskabiologiska tillstånd.berättade sjönsMed mät- omnya

punkterna pH-värde måttfrån pådatafår sjön,vi vatt-
nets och alkalinitet måttsurhetsgradbättre kollen

för-förmåga ståmiljösituatio- på sjöns emotatt
också.surningen analyserasnen.
analyseratsEfteränderNågra. äratt proverna

i eleverna skri-fördet dagsförbi.glider att

mätprotokollen iinLindas kompis va
datorn kommu-därEmilie Chawala
jsilar finnsmiljödatabottenslam nensav
inlåst.från i iett prov

AskebrisRösjöni Lindaefterjaktpå ser
införfundersamlite utdjur har något attsom

isjön. i i miljödata-registreringen iberätta om
Men efter lärarensbasen.larv Linda,"Där litenär roparen
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skriver hon mätresultat försurnings- respektive föroreningskänslig.genomgång så in sina i

databasen.. tillFynden smådjur Indexen har skala från tåligaextremtrapporterasav en
också. känsliga.i extremt100

manUtifrån smådjur hittar får direktde man
Datorn besked skärmen hur ele-verktyg Omsjön mår.som om

resultat från normalvätdenaMärresultaten sammanhang avvikerin i sitt isätts vernas
skärmenmed förändringdatorn. kan jämföra verklig skettLinda kan enderaHär samt-sen en.

liga mätvärden kommunen och data från kontrolleraseller har undersök-i såmåstesom
Poängenkommunens också brister.Naturskola. ningen vissaär att

spännande häreleverna skolorna kan jämföra varandras deti Detmät- göraomattvore-
några"adopterade, och för föränd-resultat det skeri sina sjöar årnästavatten- att se om

idrag. avslutar Linda.ringar,
,

redan-inlag-Fynden smådjur jämförs medav
bilderda och faktatexter datorn. bilderi Det är

indikatorarrer30-tal välkända biologiskaett

småkryp. företaget LimnodataDet är som
lagt grunddata utifrånhar dessa .de under-in

sökningar antal svenskagjorts sjöar.ettsom
djur har index utifrån denVarje ärett om
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distansarbetets

möjliggörteoretiska miljö-
ITförde/ar ett-

räkneexempel.

andra arbetssättOm de 300 000 tjänste-
pendlarmän tillsom

Stockholm varav 35
Informationsteknikens landvinningar möjligheter arbetamångamed bil skulle attgerprocent

arbeta hemma dag i helt tidigare. stället för dag åka till fastI varjeen sätt änett annat att en
veckan skulle 8,4 miljo- arbetsplats kan de har informationsyrken dag välja jobba hem-i attsomfärre bilresor görasner

ifrån, från tågkupén eller hotellrummet väsentliga nackdelarnågraar. utanper -
förutsatt finns tillgänglig. undersökningutrustning I gjor-rättattskulle ärDet innebä- en somper

minskad bensinför- des Telia uppskattades cirka miljoner1995 500ra: 000 2,1 tjänste-attav av
brukning med miljo-20 dzstøzmarbetar dag vecka. dessa hemarbetareminst 1,5 Avmän per upp-tjugoprocentigner, en

skattades telependlare.20 OO0minskning i tjänstemän- vara
utsläpp biIav- Distansarbete kan innebära miljövinster färre arbetsre-nens av stora attgenom
minst miljoner45gaser, utförs räkneexempel tillse vänster.sorkronor i minskade kost-

Forskning från framförallt dock det långt ifrånUSA själv-visar ärnader för attskador pä
hälsa och och klartnatur distansarbete miljöfördelar. ökade fritidnågra positiva Denupp att ger
till miljoner90 kronor användasfår slipper åka till jobbet kan till resandenär närman man merlägre kostnader för tra-

ledig och sikt kan det innebära flyttar längre frånärfikolyckor. attman utman
KÄILAZARTIKELAV staden för högre livskvalitet.att enWALlERPAAVONENl TIDNINGEN

distansarbeteEn variant vecka uppsökanågra gånger såärDISTANS 2 1994 attavNR per en
kallad pendløzrstuga stället för ordinarie arbetsplats, och därmed slip-i sin

tröttande pendlingsresor. Pendlarstugor har bland ipa annat provats
Nynäshamn.

fick landsbygdsdoktorn skickaFörr till Centralsjukhusetsina patienter

han/hon osäker behandling. dag kan läkarna samrådaIrättom var om
med telenätet och samtidigt studera röntgenbild ellerövervarann samma

datorskärm. bästa fall slippervarsin till detI patientenpreparat resa
Hjälpmedleti sjukhuset. kallas uideokønjçørensutrusmingSammastörre

hjälpmedel används också arkitektbranschen för framinom rit-att ta
och för produktutveckling.ningar
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Produktion tidningar och trycksaker kräver formistoraav resurser av
för framställningträd, och kemikalier ökadeenergi Denpappersmassa.av

användningen bekant, förståsigpåarnadatorer har vadtvärtemotav som
sade då det begav alls lett fram till papperslöst samhälle.sig, inte något

Delvis det generationsfråga, de med ha alltär växt att pap-en som upp
finnslitar fullt informationen kvar dei inte intepärmar ut attper om

utskrift.tar en egen
kanske information lagrasAlltNu omsvängningär väg.en mer

enbart elektroniska medier, disketter, cd-rom med ochsom mera,
överförsdokument bara elektroniskt mellan datorer, tillmånga exem-

fakturor offentligapel och beställningar. sektorn har inlettDen ett stort
projekt från upphandling och fak-med målet delen1999, störreatt, av

mellan landsting och kommuner och deras leverantörer skaturering stat,
ske med hjälp elektroniskt överförda dokument. Projektet för-väntas,av

leda effektivare varuflöden och där-pappersbesparingar, också tillutom
mindremed bränsleåtgång och avgasutsläpp.

komplette-Också tidningsbranschen börjar ellerinom ersättas,papper
digital publicering. det ovanligare dagstidningSnart inteär attras, av en

finns finns med on-lineden hemsida kalladeSåInternet.än att egen
tidningar sökbar fulltextupplaga direkt dataskärmen.i Förgår att
tidningarna det mycket lönsamt kunde sälja produktersinavore om man

tryck- och distributionskostnader för till 40via stårnätet, pappers-, upp
tidnings produktionskostnad, och huvuddelen dess mil-procent av en av

jökostnad.

framtiden kanske kan beställa utskrift bok eller tidning tilll en av en
lokala hemtryckeri och slippa överupplagor aldrig blir sålda.vårt som

kallas print-øn-demanøi fungerar redan praktikenSystemet, i ärsom men
för drift.dyrt kommersielliännu att ta

Videø-on-demanøi eller hembeställning utvald tillvideo sinav en egen
banktjänster telenätet och beställningarTV, Internetviaöver årav varor

elektronisk handelalla exempel värdera vilken miljö-Det svårtär att
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teoretiskt de minska såvälpotential dessa kan kantjänster settmen
pappershantering.transporter som

Elektroniska konfrmter har potential delvis alla de världersättastor att
växthuseffektoch regionala konferenser bidrar till miljöproblem somsom

från fleraoch försurning luftutsläpp flygplan med transportmedel.genom
Framförallt förberedande uppföljande kunnabör de ochmånga mötena

ersättas.

också hjälpmedel för levande landsbygd.kanIT ettvara en
Frilansjournalister, författare och andra fria yrkesutövare upptäckte tidigt

de möjligheter den informationstekniken med hjälp ettgav avnya -
bosättamodem och bärbar dator gick det alldeles utmärkt sigatt utan-en

för det ökad livskvalitet.storstäderna. köpetPå gav en
Statligt regionalstöd och från IT-branschföretag har bidra-initiativegna

avståndso-telefonväxlartill bokningscentraler, centrala och andragit att
till Folksams kund-beroende verksamheter har lokaliserats mindre orter.

för-flyttade till Stockholms skärgård medan och harSAS SMöja itjänst

Härjedalen respektive Kalixlagt bokningscentraler till Sveg isina i

Norrbotten.

höghar glesbygdskommuner IT-givit prioritetPå år många åtsenare
frågor, kommunal har möjlighet vändaIT-satsning setts attsom en enen

befolkningsutveckling och skapa framtidsjobb.vikande
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ligheternasM

arbetsplats
StrömstadVästArkitekter i något fönstretär ritar in samtidigtritningen,av som nu

pionjärer för informationsteknik inom kan både Malin ochjan, Lars Tjärnö.ses av
arkitektbranschen. möjliggör blandIT blirJodå, det bra kanLars, Hansvarar se-smidigare arbetssätt, färreannat ett resor Dahlhielm bildJan dator.i sin
och mindre pappersanvändning.

4 föreslår skriverDå den,jag sägeratt ut
En itredimensionell färgad och Malin utskriftJansakta delsritning ritningen,startartar av
form dataskärmen. tilltill plotterska byggas hotellet och delsDet Lars påett ennytt

TjärnöDNA-laboratorium baraoch arkitekt Tjärnö. sekunder föraDetJan åtta övertar att
. j

Dahlhielm denVästArkitekter vill ha tredimensionellasynpunk- ritningen.
från beställaren, Lars Hagström, hanter om

ritningentycker miljöbra befinnerVi Vackeratt ut.ser oss
Hotell Laholmen femStrömstad för sedandemon- För VästArkitekteri år ganskaen var en

informationsteknikens vanlig arkitektfirma,stration belägenmöjligheter iänav om en ovan-
vindsvåningenarkitektbranschen. ligt vacker ettinom miljö, stiligti

utsiktOH-duken. trähus från 1850-talet, medritningen iviaär renoveratsom ser en
bildkanon kopplad till dator Strömstads hamn.Jans i sin mottursom

kontor Januppkopplad Dahlhielmtill VästArkitekters och arkitektkolleganär Lars-
g Andersson Arkitektbyråkilometer, bort. Erikharnågon MalinDär Hedin CIM 8C BIM i

Hunnebostrandfram den kördetagit Dalhielrn bil till varandraritning treJan två,som nu i
Lars-Eriksänder Marinbiologiska. dagartill veckan.Tjärnö ficki Men och Janöver när

Tycker länsstyrelsendu uppdragdet blir bra lägga i utreda framtidainatt att attett av-
fönster frågar möjligheter med informationstekniksamtidigtjan, han plane-iextra som
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ögonenuppfick också och överblick ordning.de för möjlig- västkust tingensringen över

den visar fines-heterna för verksamheten. Telia Dahlhielm de tekniskaNär Jan någraegna av
1993 införde företagetsden kallade ISDN-tekniken underlättar arbete. Vidseså en avser som
faktaruta kamerorVäst/arkitekter och dataarbetsplatserna finns upprig-CIM BIM två8Cvar

MaliniHedintill förbättrad gade. kan komma bildmöjligheterna Ritareninte inse iattsena
företag har förkommunikation mellan och hon vill. Flera datorersina programom

omvärlden. möjliggör samtidig och överföring bild, ljud ochISDN ritningar. Förutomav
distans medsnabb kommunikation såväl och kunna jobbaljud ritningtext, att sammaav

bild. Plötsligt kunde Lars-Erik välja skicka det också möjligt låta kund gå in iär attatt en
tredimensionell bild hurtill dataskärm för rummen ochCAD-ritningsin Jansöver en av

samråd och för verkligheten.eventuella ändringar stället dei iatt utser
Strömstad. flyg-köra bil mil till kan också placera projekti Vi in våraåtta -

överfört till och därmedhar minskat medtcirka bilder datornVi tvåresorna som-
med förändras,tredjedelar jämfört för fem sedan, bild hurverkligår omgivningensäger en av

Dahlhielm. arbetet effektivare har flygfo-ochIan Det Jan. Numera rutingör säger attsom
fritid. tografera flesta planområden.deger oss mer nya

nu VästArkitekters förkontor. fikarummet finns kontakterVi I utrustningstår inne En

upphängd exempel ellertaket signalerar med omvärlden, tilli ritningarmås ärstor som om
för distansutbildning.

Effektivare arbete

Dahlhielm kallar företag för möjlighe-Jan sitt

arbetsplatsternas
tekniken betyder baraDen inte viattnya-

skötakan effektivare.arbete Denvårt oss
konkur-bibehållenockså möjlighet medatt

boiirenskraft självaverka och miljö somen
till uppväxtförhållan-valt med hänsyn barnens

Malin Hedin VästArktikter fram ritning Jantar en som
Dalhielmsänder till Tjärnömarinbiologiska.Foto: Lasseöver
Fredriksson.
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DahlhielmocharkitektkolleganLars-ErikJan Anderssonbrukadependlamedbil två, dagar kommunicerarveckan. desnab-i Numeratre
baremedhjälp Fredriksson.lSDN.Foto:Lasseav -

den, närhet till fin ochnaturmiljö korta projektets har 15-talInternet. Inom in-ettram
kommuner,avstånd till fritidsintressen, sägerhan. företagskolor, fåtttressenter

Tillsammans med dataföretaget hjälp med komma med den tek-VästCAD igångatt nya
iförhar VästArkitekter och CIM samverkat niken. manual har också utarbetatsBIM En8C

videoÃdesktop-teknik.projekt kallat Möjligheternas arbete medi justett man
Arbetsplats. Syftet har Informationsteknikoch används radvarit inomprövaatt ut- en

veckla tillämpningar existerande tekni- modernt arkitektkontorområden ettnya av som.
ljudker, produkter och bild, VästArkitekters. Dataritadeinom ritningar ärprogram numer

och datakommunikation och standard branschen. underlättar baraISDNVia i Det inte
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plansamråd.minskar föreslagetvid kommunala Detvid uppdatering ritningarna, ärutanav
mellansamverkanprojekt föromfattande kringinformarion någraockså behovet inom ettav

länsstyrelserkommuner och Västsverige.Uppgifter ventilation, brand- ipapper. om
borde ocksåoch liknandeKommunala planerdigitalt direktklass kan lagras ritningen.etc

kanMedborgarnakunna läggasminskat behov Internet.kombination med viaI utpappers-av
ritningar e-mail de vill.sedankopieringspapper haroch Väst- omsvara genom

l/l/erz ar/eite/etbmn-famtidsmejlig/øeterpappersförbrukningArkitekter minskat m isin .ver

enligt teknikenmed den:ChenDahl-med hälften, Jan nya
Fakta ISDN arbete.internationelltmer Delsföretagets omhielm. Allt av -

kommunikation Genombetyder Integrated ServicesISDN medkommuniceramed omvärl-
Digital och möjliggörNetwork behöver svenskttelebildden sker elektronisk väg ettkommunika-samtidig och snabb

skickaföretag bara någranersåväl ljud och bilde-post. tiongenom text, somav
skicka tillalltså bådedata. kanMan utlan-platsGenom ritningarna äratt personer

telefon ochfax, i ta emotprata e- leda projekt medfördetskickasdataritade kan de också ettattdigitalsamtidigt. ISDNpost ger en
konsulter, inhemsk personal.telenätet till övrigtivia och betyd-anslutning till telenätet

överföring vialigt snabbare än också telebild-myndigheter och Jagbeställare, atttror-
modem medföra flertekniken kankopieringsbyråer. Det går attatt

kvalificerad utbildninganställda kanhjälp modem detskicka medritningar utanenmenav

risken mycket arbetet.behöver inkräktafilerna för- dettid ochlång såär stor att atttar
använda exempeltillInformationsmöten, SARhar betydligtISDN;Attstörs. genomsom

iocksåRiksförbund kanArkitektersdärför före-överföringskapacitet, Sverigesärstörre att
skötas distans.dra.

utvecklingsmöjligheter
vanligt projekterings-har också blivitDet att

myndighetskon-ochsamgranskningarmöten,

hjälp bild, ljudtakter sker distans med av
datakommunikation. Dahláoch JanHär ser

istorautvecklingsmöjligheter:hielm

framtid exempelvisI jag atttroren snar-
länsstyrelsen medverka distansska kunna
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Morgondagens
kontor på miljönspar
Personliga hurtsar, bärbara telefoner och speciella infobarer viktiga ingredienserär deti

flexibla kontoret. Distansarbete förutsättningär för förändringarnanya dataföre-nären
Siemens Nixdorf går frontlinjentaget i arbetssätt.mot miljövinsterett Storanytt

finns hämta med den satsningen.att nya

På Nixdorf,Siemens världsledande skolk dis-är storskaligt försök medettsom utan ettsom
företag elektronikinom och elteknik, får tansarbete. Duktiga medarbetare bosta-svarar iman

föraning vad framtiden bär med den arbetstid,sig. här och med glada barna-en om var
Alltfler arbetsuppgifter kan nämligen utföras bakgrunden.i uppgifternaDet ochröster är

de anställda nödvändigtvis behöver dess förutsättningar för utförandetutan att styrsom
särskild arbetsplats dag. arbetet,varje Nu förstockadeinte närvaropliktervara en

handlar det bryta gamla arbetsplatsen.mönsterattom upp
och människor chansen arbeta sinage att

villkor. hettPå Siemens Nixdorf har tagit Distansarbeteegna ämneman
ifasta de möjligheter medsig Distansarbete har kommitöppnar minskarisom ropet men
informationstekniken. distansarbete resandet, eller det tvärtomär

kontoretPå Upplandsi Väsby erbjuder Sambandet komplext ochforskarna inteär är
anställda arbetasina hemifrån med helt Somliga resandet kommeröverens.man att tror att
enidator,hjälp mobiltelefon och öka då kommunikation föder kommunika-av ett att

modem. tion.

Telekommunikation ökar kunskaper om
S"På

rymmen händelser och människor vilket leder till ett
detSett gamla närvarokravets glädjelösa ökat deltaintresse händelser och träffaiur per- att

spektiv Siemens Nixdorfs personal andra,är vilket leder till resande. Ochrym- mer man
dagar veckan, docki inte jämför också med dagensutveckling med tele-ettmen par som
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personalpolitiken valspråkformulerad iintrång deminskade ettifrånlångtfonens anta-som
Nixdorf.från Siemenslet tvärtom.snarareresor - p betonartidsstudiemän,Kunderna våraär-

arbetarpersonal hem-självocksåAndersson,Jan Bfå duktig att stannaAtt som
Nixdorf ifrån.sambandmed SiemensiDet attvar

till loka-Solnafrån lokalernaflyttaskulle i nya
bilkörningMindrearbetssättetdetVäsbyUpplandsler i som nya

följdeffekter.harDistansarbetet givit positivasärskiltflyttenBeslutet inteföddes. varom
miljöpris från hem-fick nyligenflesta Företagetmedarbetarna.populärt hos De ettav perso-

kommunen SkäletVäsby.Upplandsskul-Arbetsresornastaden.södernalenbor ut-om
ner pend-märkelsen lyckatsföretagettillorimligt långa, timmar ibli två attvarvar-upp

bostad Mångai och arbetsplats.mellanlingenkollektivtrafik.meddera riktningen
rniljönack-ochdärmed försvunnitharbilresorerbjuda alternativaSatsningen att-

minskat.delarnaför behållanödvändigtocksåarbetssätt attvar
försöknyligenNixdorf har gjortAndersson. Siemensvdzn Bpersonal, betonar Janduktig ett

färremiljöbesparingvilkenräkna somatt
jobbetfråntill ochbilresorUtan ger.rumegna

företaget distansarbetanderáikneexeønpelDe 150hurts Ettpersonligahar sinAlla men
fråntill ochkilometerha 40harrullar antagitsi snittpersonliga Hurtseninte sitt manrum.

plats, veck-hemmadagar ijobbet, arbetar tvåVill i snittdet för dagen passar.därtilliväg en
dagikan veckor40 år.i tjänstplatskvar ärsitta nästa persamtansammaman

minskadhär teoretisktdetTotaltdär.hurtslämna engerman -
bensinförbrukning literskrivbordet 84cirka år.000fårifall påstädasmåsteMen perman-

medminskaförväntaskoldioxidUtsläppennågon villplaner och sittaändrade avannan
Andersson,Per-Erik400 kilo år,dag, förklarar BJan 218platsen sägerden nästa per

iprojektledare.Andersson.
detmiljöpotentialSiffrornatill- visaroch målstyrning,Plattare organisation menen -

pendlingsresorminskad andeloklartdetteknisk utveckling., harmed gjort är om ensammans
V kanminskar.resandet Dettotaladetföljsanställda arbetalåtaekonomiskt lönsamt attavatt

grindarnaTGör istället.ökarfritidsresornavilldu varahelstdet såutanför attvar
det möjlighetenocksåundersökerrådan-skulle den Siemenskunnadubara attgör vara
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hitta tjänstebilar kan köras alternativa deFör pappersdokument ändå måstesom som
harbränslen. Vilket drivmedel aktuellt finnas till hands företagetär är för-som gemensamen

fastslaget.inte Rapsolja eller etanol hett varingsplats. Dokumentenär ligger tidning-jämteett
tips. telefoner, skrivare och frukt vid fem styckenar,

kallade infobarer.så försökBarerna är ett att ta
Minimerad pappers-anvândning till de informella traditio-påmötenvara som

"Ekorrmetoden", det har, nella kontor vanligtvis sker korridorer-ispara man
gäller längreinte Siemens. Alla

saker och skapapper nu rym- .
hurtsi hjul och i Utvärderingmas gjorden

pden utvärderingEn hur degemensamma ser- av
Strukturera arbets- anställdavern. "ser sin nya

arbetssituationflödet och kasta det har nyli-som
behövs iinte måste. genomförts.ettvar gen

inleddeVi med Resultatet företa-att visar- att
fickvarje två bit för-person iär vägget en

flyttkartonger ändringsprocessenmed budska- attmen
idet dei två det bra bit kvarpet att till mål.som ryms är en

kartongerna vad du kan medår ta
dig. Resultatet blev personalen kastade Positivt resultatatt e
52 och alla fick medpapper det desig Att detmista hållaton till godoatt egna rummet,
behövde, berättar Per-Erik Andersson. arbetamed hurts och distans ären stora

Intressant miljösynpunkt företagets omställningar, döma resultatet tyck-ur attmen av
föransträngningar minimera de flesta det positivt.att ärpappersan- er att

vändningen. harFöretaget det förändringarAlla genomförssät- inte gång.genom nya en
gåttiett Kontorslokalernaorganisera antal dettet skulle kunnaatt minskassteg mot ytter-

papperslösa kontoret. Alla tryckta produktblad ligare. Mindre lokalytor naturligtvis effek-ger
huvudkontoretoch information från i energianvändningen.annan ter

kommerTyskland har rationaliserats bort sambandi redanMen i dagens antal arbets-
överförsinumerainformationmed flytten. All platser räcka till allainte samtidigt. Ochatt

elektroniskt. ytterligare framåtnågra tidenår kommeri det
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arbetsplats.flera anställdasäkert enatt
kontorNixclorf har sittSiemens nyagenom

informa-utvecklingenhurillustrerat inom

ochipraktikcntionsteknologin kan omsättas

kan hämtas. ävilka miljövinster som

Miljö-
indikatorer

TRANSPORTERMINDRE
Antal telependlare.0

tillarbetsresorMinskning av0
tänkbaratelependlingföljd av

påverkanmått för företagsett
luftföroreningar.utsläpp av

lT-KOMMISSIONENSKALLAZ
"IT-MAW".SKRIFT
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nyIT ger
åtkraft M oja

På 50-talet avfolkningsbygd. gårMöja dag tillbaka skärgårdenI tillströmmenvar en
från storstadens och trängsel. distansarbeteDet och teknik livgjuterärstress ny som
i glesbygden.

Kundtjänst Folksam kvinnlig hälften dem arbetet samtidigt. Deröst. ärsvarar en av
för hjälp deFå arbetar samtliga halvtid medanringer Christina arbe-att attsom anar som

rödliten bra heltid.sitter i arbetstillfällen betyderMöja Sjustugasvarar taren en nya
Möjabit Stockholms skärgård. mycket har omkringi året-200ute som

Samtalen slussas till Möjakontoret det runtboende. mellan ochDet två timmarnär är tar tre
Stockholmsfull belastning linjerna frånTjejernainne i sig Möja.stan. att ta centrum ut

sekunder.alltså kopplade till växel informationsteknikMed barasitter övri-samma som ett par
kundtjänsten sköter IT. hela börjadeResten slutet 1980-talet.Det iga av

Marknaden överhettad och Folksam hadevar
Ökade möjligheter behållatill distansarbete duktig kundtjänstpersonal.svårt att

takt de elektroniska näten byggs Folksaml ville intevägarsamma som attprova nya genom
ökar möjligheterna till distansarbete. lägga kontoret storstadens stenöken.så Det inne iut

enda .behövs fungerande telenät. tekniken blev verktyget. kanDen Härär ettsom nya man
Folksam de företag dis- verkligen tala försäkringsarbete medär ett satsatav som ettom
tansarbetande personal. livskvalitet.

telefon,Tack och kanPC modemvare-
bo och arbeta där vill, Christina Svårt hitta jobbsäger att

Möjakontoret.Pettersson, förlätt kvinnorna skärgårdenDet inte iär att
Christina har arbetskamrater, högst hitta jobb. finnsAllt några tjänster iärsex men som
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80-talet behållahadeslutet svårthemtjänsten. Iochiskolan, För övrigtPosten attav-
kani behållakundtjänstpersonal.kvinnorna Numeradiversearbetare. Deförsörjer sig som

Lind, tele-Håkanarbetskraft,utbildadmedskog, städarmålar hus, sägerröjer mera.
ukfrånvaron myck-Folksam.kundschefisoleradBlir ärinteman

Folksam hög.tillgänglighetenochlågMöjaDamerna är et

nöjda Duktigsituation. framtiden lockapersonal kan ivimedmycket sin -
miljöer ochluftmedmed arbetsplatser idet lättskärgården och tri-MöjaI är renatt-

smäller skärgårdsnatur.vackerChristina Pettersson.vas,
jobb kombinerat medhar intressantett-

islita med Många fördelarbehöverrikt familjeliv. Ingen.ett
uppenbartdistansarbetemedFördelarnaelleroch tidsödande bil-miljöstörandelånga, är

företagen.ochför personalenBådemånga.båtresor till jobbet.
kundtjänstför rollspelar det dåVadbaraLokalkostnaden för Möja är var enstugan

W ü Hbelägengeografiskttredjedel skullevad haden ivarit city. ärmoten.



iDåOiiåâbüäüâtâäüüöiiibhüåüüi09Iä6ü0iD0140â109OEOODIOÖOJGÖGOCOGDOUJUQ$O90

Telemedicin
vinner mark

åkaVarför 20 mil till Lund gårdet lika bra pånär videon Videokonferensersätta ochatt
distansutbildning läkarna i Karlskrona tid för patienterna.överger mer

Läkarna Centrallasarettet Karlskronai faktiskt först Världen över-Vi mediärsam- att-
råder sedan tillbaka med hjälpnågra år video- föra med rörliga bilder, Bengtröntgen sägerav
konferens med kollegorsina Lindström, kardiologuniversitets- och överläkare Cen-

sjukhuset Lundi patienter trallasarettetsina Karlskrona.iröntgatom som
kranskärl. vecka kopplarEn gång per man upp

respektive studio försig i bedöma vilka pati Vidgat samarbeteatt

Sjukhusenbehöver och Läkarna Karlskronai och Lundi samarbetarenter som opereras var.
videofilmKarlskrona spelar med rörli- också andra telenätet.via Isättupp en stort sett

röntgenbilder ISDN-anslutningvia samtliga medicinska dokument behövs vidga som som
sänds med telenätet till Lund. hälsobedömning kan överföras tråd.en

Videokonferenstekniken underlättar både för Bland sker samråd ultraljudsbilderannat om av
läkare och Tidigarepatienter. Karlskronamåste barn med medfödda hjärtfel, EKG-kurvor och

läkarna åka mil bil till kon-Lund föri20 bilder vävnadsprover. Allt förvarje tidav att spara .
sultation, det bara halvoch och höja kvalitetentimme vården.tarnu en en

ställning till ochpatienter, hög bildkvalitetEnatt ta man garanteras av upp-en
finns fortfarande till hands ifall bråd- koppling mednågot bandbredd och allastor attav
skande jourfall dyker fårPatienterna bilder överförs digitala. tho-1992ärupp. som tog

4besked Karlskronasnabbare och dem slippervissa raxradiolog Mikael Kehler lasa-av en
för undersökning Lund.i till köpa foto-initiativ digitalinextra resa rett att en
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Blekinge,Skåne,sjukhusSamtliga iför-röntgenbilder. sjuför Förutomutrustning en
videokon-län skaKronobergsHallands ochmöjlighet tilldetbättrad bildkvalitet storager

ferensutrustning.miljövinster:
till-förskaPilottesterröntgenunder-cirka prövaårligen 60Vi 000 attgör starta nya-

telemedicini, bland inomämpningarhela sjukhuset, Här-Hanssökningar säger annatav
huvudsyftecancervården.områden Ettolikaröntgenavdelningen.well av

tilltillgångska ha lättalla sjukhusframkall-förbrukningenårligaDen är varan-attav-
särskilt viktigtdras kompetens,började någotsedanningsvätska har sjunkit ärnågot som

skaVideokonferensutrustningenjourläkare.förskulleoch siktdigitalanvända röntgen

fortbildning.förockså användasfotokemikalier,film ochifrån bådekunna

fler frånkandistansutbildningGenomfördå fordras tittautrustning attnymen -
Leifkunskaper,delsjukhusenfinnssådan sägerröntgenbilderna. investeringEn av nya
Ble-LandstingetprojektledareKarlsson,exaktlångtidsbudget,sjukhusetsmed i men

skickarådtid eller iväghar varkenkinge. Vikan på.köper inteutrustningen jag attnär svara
dyra kurser.personaliSydsverigeSjukvården står i startgroparna

telemedicin.utvidgadför satsningen

användeKarlskronaCentrallasarettet i

Fakta cirka1995Te/emedicinom
framkallningsvatska,500 liter70populärråd på trådVård och är sam-en ochfixeringsvätskaliter9 0000handlartelemedicinmanfattning vad om.av dessutom

spriddallmäntVideokonferensutrustning är film.kvadratmeter14 0000används framföralltsvenska sjukhus. Den
den digita-fullt utnyttjaGenom att utstöd vid jourändamål: konsultation,för tre möjligheter för-kanfototeknikensdistansutbildning.samt

fotokemikalierochfilmbrukningen av
Än verklig-diskussionså det änlänge är mer noll.minskas till nära

genomföra operationer viakunnahet att
försök med dis-lyckadetelenätet, även om
från klinik igenomförts:tanskirurgi har en

italiensk kirurgAngeles opereradeLos enen
Till hjälpMilano. sinfanns isvinlever som

datastyrd robotarm.hade han en
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Dagstidning
skärmenpa

tidningarna deallt elektroniska nyhetstjänsten blanderbjuder flerDe annatstora -
sökbarockså fulltextupplaga.till din e-postadress, hela tidningen inyheternasenaste men

tidningsbu-ordinarie upplaga meddyrt, liksom distributionenPapper ar vägär utav-
fördel artiklar kan kom-Därför det tid- den.papperstidningen. logiskt En ärär att attannan

till information.ningsbranschen och kommer pletteras med länkaröver-att annanmermer
nyheter,till elektronisk distribution sägerav

andrechef SvenskaHolmgren, On-lineSvDLennart
.

dagstidningar direkt tillockså tidningenDagbladet, de svenska Det singår atten av som
mednyhetsförmed- dator, med alla artiklar helhet, ochkommit längst med elektronisk i sin

ochmöjlighet både till sökning lagringling. inne-av
hållet.Svenska Dagbladet finns liksom andramånga

On-line, säljs främstmed hemsidatidningar SVDDenna tjänst,ute en egen
ochföretag myndigheter,länge tillgratistjänstInternet, så störreännu en

uppskattad bland före-finns, bland mycket och har blivitför läsarna. Här

utländska medarbetare.axplock de tagensannat, ett. senasteav
distribuerasOn-linetidningennyheterna den ordinarie viai pap-

eller satellit till företagensperstidningen. fördel ISDNEn är att
färskare nätverk. Vad saknasnyheterna ännuär somegna

Internet tabeller.bilder, grafik ocheftersom de redan vissaär

kunder med nyhetstörstfinns on-line tidningens Förnär stor



OOCOCGUOOCCGGÖOOUCOGOOD.OCHO.UCOIC900...CiOQOOCQUIOOCCGCUOOQCOUCQOUCO

e-post-lerbjuder Svenska Dagbladet också två svensk använderPappersfakta: Varje 247i snitt

kommerIdag,Sverige kilotjänster, och Cirka hälftenår.om senaste nytt, papper per person
gång dag medanAHär affärs-Idag, lämnas tillbaka med pappersinsamlingen. i Deen per om

hartrenyheter, dag kan arbetarutgåvor kontor förbrukarMan Sverigei inya per som.
dag.perockså dessa tvåsidors nyhetsblad med fax. A4-arksnitt 75

Balt-nyhetsdistributionenelektroniskaDen Källa: Miljöanpassa kontoretl, Susannaär

frammarsch,stark samtidigt marknaden cheffsky.som
för papperstidningar stagnerande. Vadär väntar

framtideni Miljöindikatorer, pappersbesparing:0
Idagstidningarnajag Andel abonnenter elektro-Faktatror att --

sitt nyhets-anpassamåste nisk tidning.elektroniskaom
innehåll ,till det Andel abonnenternya dagstidningar 0 som

.sigmediet, Lennart reklamsäger avsagtmångaflesta ochDe större, mindre, dagstid-
Holmgren. be-Det genom känne-ningar har dag hemsidai internet. En attegen sam-

manställning finns Tidningsutgivarnas hemsida. dettahövs domin- behöstörre om
Ambitionerna innehåll mycket, fråni varierar enkelen pre-riktning reklamproducen-pre- versentation tidningen till lägga hela tidningstexten,att utav

blandsentation, producerainteHelsingborgs Dagblad Vissa tidningar erbjudergör. ternasom
också elektronisk sökning bland ordinarie radannonser,multivia reklam onödan.iannat

exempel samarbete mellanär D@gs, Dagensett ettmedia kvällMen Idé till nyckeltalNyheter, Göteborgs-Posten och Sydsvenska Dagbladet.
teten innehållet från skribenternaOn-Iinetidning, e-posttjänster, audiotext och cd- av

det andra distributionssättär nyheter, lik-ändå viktigaste rom av dennaär rapport
faxtidning och hämtfaxbeställningsom avoch det dagstidning-är medrecensioner, recept mera.

styrka. üH ä.arnas
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Elektronisk handel

revolutionerar

fakturahanteringen
undvikas. Utbytet exempelvisdubbelarbetepappersflödenoffentliga sektornsDen av

behovfakturor automatisktskerbeställningar ochska bli elektroniska. När utan av manu-
arkiveras i datorn kan arkivenfakturor bearbetning.ell

kanminska storlek.i Dessutom transpor- Ännu kommit långt, dethar projektet inte så
effektiviseras.terna föromfattande förarbete samordnakrävs attett

smärtfritt prak-alla allt fungeraroffentliga förvalt- idenPappershanteringen såi system att
tiken. intebehöver effektiviseras. Den utmaningenDetningen utgångs- ärstörstaär att

arbe-teknikenför användapunkten för projektet Elektronisk handel organiserautan att om
de företag levererarBlanddrivslandsting och stat, måstekommuner, annattet. somsom av

informeras projektet, haellerToppledarforum, informell samverkans- tjänster omvaroren
medtillgång till Förchefer landsting och kom-inom rätt attprogramvara mera.stat,grupp av

offentliga myckethela den sektorn möj-så sommun.
tillgodogöra fördelarna medligt ska kunnaför projektet framräknad sigMoroten är en

Toppledarforum allaelektronisk handel villförbesparingspotential 6,4 miljarder kronor att
antal kalla-följer grundprinciper.offentliga delen Ett såden sektorn den största sammaavom

dock redande vägvisarprojektskötas igång.upphandling och fakturering kan är

elektronisk för med och denställetiväg papper
föregångareordinarie Bohuslänpostgången.

började med elek-Göteborgs kommunutbyta informationelektroniskt IGenom manatt
sedan. Klashandel redan förtroniskföretags informationssystem, kal- årmellan två så ett par

berättar:Eriksson ADB-kontoretInterchange, kanlade Electronic DataEDI
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Eftersom alltköpet.Göteborgs kommun,.är det tioFörutom så sägaatt mer av pap--
skepnad räknar Klaskranskommuner och Bohuslandstinget persflödet får elektronisksom

behöva tillnär-ska samordna för elektronisk Eriksson med användainterutinerna attupp-

fakturering. framtiden hit-handling, beställning och melsevis iså många sompapper
nybyggdatills. följd detta har detGöteborgs kommun har kopplatI Somupp en av-

Otterhâllanför fått mindreantal leverantörer, kunna stadsarkivet änatt ytamot ettoss
beställningar pappersbaserat arkiv hade behövt.elektroniska och Positivti viss mångöra ett.

ärlockså ökad vilkafakturera. Vid ramavtal erbjuder alla kontrollatt varor somnya
upphandlingen medföra mindresköta elektro- beställsintressenter väntas transporteratt

körningar och bättreniskt. Redan dag sket internfaktureringen samordningi i genom av
j

samlastning.förkommun elektroniskGöteborgs väg ren-
logistiker Lands-hållning, och Moody Ingemarsson,VA energi.

övertygad för-miljöeffekter har Dalarna,Positiva inte varit tinget i är attett om en
transportflödena kanför de kommer bättrad kontrollhuvudmotiv de rutinerna, av genya

DOKUMENTHANTERINGTRADITIONELL

innebär Med kan sänkaelektronisk hjälp standardiserademeddelanden. EDI företag sinaöverföring information medED väg avav
uppgtftskällazTelecou-ndag.får ochsäkrareinformationsvigar. iadministrativakostnadersamtidigt de snabbaresom
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mindre utsläpp från alla leveransfordon.

Faktalåta de ordinarie speditörernaGenom att

elektroniskmarknaden sköta landstingets omtransporterom
förbrukningsmaterial, handelhar halveringav en av

kunnattransportkostnaderna ske, Elektronisk handel samlingnamnär etttrots att en
för olika elektroniska Överföringar med ekono-betydligt andel volymenstörre transpor-av nu

misk innebörd. Bland de tillämpningar somlänet.inomteras hittills finns bruk kani nämnas:
har antalet vid lands-Dessutom angöringar möjlighetOCH medTELE- DATABANKER,0

transaktioner hemifrån.skötaattlossningsplatser minskattingets Där-avsevärt.
SHOPPING, det villHOME säga0 varu-från transportfordonmed har utsläppäven beställningar eller dator.via TV

reducerats rejält. innehållerkortSMARTA KORT,0 som
"pengar" och kan användas för

betalning olika tjän-av
ster.

ELEKTRONISK DOKUMENTHANTERING
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Konferensa

på nätet
Vid konferensen tillkännagavapril detfrånNär Ingvar Carlsson Rosenbad talade i 1995

nollutsläppiom industrin kunde han amerikanska kemiföretaget Du Pont sinstora
höras och hela världen. På denöverses från fabrikeravsikt klara nollutsläpp sinaatt av
elektroniska konferensen kunde alla delta; till dåvarandeSverigesår 2000. statsminister

bostadsort.oavsett
Carlsson talarna, frånIngvar var en annan av

Såväl 1996 hölls det elektro-1995 större studio Rosenbad.isom en
konferenserniska nollutsläppslösningar hölls liknande konferens1996 medom en

från industrin. Zeroinitiativtagare ZERI Chattanooga, huvudarrangör.USA,var som
Research knutetEmissions Initiative Eftersom alla deltagareär uppkopplade tillsom var

till FN-universitetet i Japan. det, hade tekniskInternet rättomvar man
möjligt både och höra deutrustning, att se

talande befann jorden.sigänvar man
världskonferenser bland deStora är annars

miljöpåverkande finnsaktiviteter imest som
samhälle, grund de utsläppenvårt storaav

luftföroreningar från alla deltagares flyg-av
föreläsare konferens-låta ochGenom attresor.

hemmadeltagare hemländeri sina ärstanna
mycket vunnet.

tyska miljöinstitutet Wuppertal harDet i

räknat konferens harelektroniskut att en en
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ekologisk ryggsäck motsvarande tio per
Fakta elektroniska konferenserdeltagare medan den normala konferensens om

ryggsäck alltså100 gånger 1000väger Vid elektronisk förning telebild- ellermer, en
konferens kommuni- TV-mottagning.för varje Beräkningennärvarar.person som

antingencerar manV flygresa från Tyskland till USA.avser en via företagsinterna "EKOLOGISK RYGG-0
vidbara själva konferensdagarnaDet inte SÄCK"är nätverk och elektro- är begreppett

niska nätverk ska definieraryggsäcken blir som som enävenutansom tyngre, genom
ellerInternet eller aktivitetsgenom processalla de förberedande behövs innanmöten som kabel-TV eller satellit- ekologiska påverkan

konferensprograrnmet färdigt, olika arbets-är frånTV pá speciella fre- råvaruutag via pro-
kvenser. delta- duktionFör efter använd-attdiskussioner slutdokumentgruppers ettom

ska kunna ning och avfallsomhän-garna se
etc. krävs dertagande.utrust-varann

fysiskaMerparten dessa kanmöten ersät-av
med elektroniska antingen viamöten,tas beskrivning kurEn tekniken ånge-närmare av

eller telebildteknik.e-post genom /JäpM/wwiurøzrflnns besimøm/Internet:på
fördelEn med elektronisk konfe-annan en- prince/teckinfö/mbønca/øtml

möjligheten vadsiginärrens att zooma
konferensen fokuseraska och vilka konfe-på

rensdeltagare kan bidra bäst till slutresul-som
Carl-Göran Hedén, professorsägertatet, eme-

vid Karolinskaritus ochInstitutet ZERI-en av
konferensens svenska tillskyndare.

det dåHur till praktikengår Brinck,z Hans

datatekniker Högskolan Karlstad, förkla-i

irar: .
konferensenVid skickades bilderna1995-

Mbone, specialkonferens Internetöver en
bara datorer.vissanårsom

kan detMan byggs specielltsäga nät-att ett-
verk förinom Internet konferens.viss Fören

bra ljudöverföring användeatt garantera
telefonnätet.
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IT-användning
ochför utbildning

information

informations- ochinformationförmedla kunskap och någotAtt är av
Ändå utvecklingen hittills ganskakunskapssamhällets kärna. har varit

hjälpme-pedagogiskaför framlångsam utbildningeninom att ta nya
underhåll-hellreprogramleverantörerna hardel. De satsatstora

börjar dockför inlärning.utvecklaningsspel Detän att program
pedagogiska dataprograminformativa ochfram fler och flerkomma

villmultimedia, detflesta använderoch sahara-presentationer. De säga

hand.oftast kanrörliga bilder,såväl ljud styras egentext, somsom
multimediaprexenta-exempel framVetlanda kommun har till tagit en

harmedan K-konsultmiljösituationen Energiden lokalation av
kan kvittoindividdataprogram därutvecklat ettett man som

mycket växthuseffekten.påverkarhur ens vanor
ocheffektivt pedagogisktCd-rom och sättär presenteraattett-

det miljöanpassat.miljöbudskap.sprida komplext Dessutom ärett
Miljövårdsberedningenanledningen till varit pionjärerDetta är att

1994 ochAgenda 2l-cdznunika produktioner,området med två

Miljövårdsberedningen.Habitat-cdzn 1996, Tommy Månsson,säger

första statli-Agenda dencd-romMiljövårdsberedningens 21 varom
redo-detta 1996utredningen Sverigei sätt.presenteratssomga

tillförsta nationalrapportberedning världensvisade annanensamma
boendekonferensenAgenda ZI-förtecken,världskonferens med

Habitat Istanbul.i



BALLERINA
förstar bättre kunskaper
Östersjöns miljötill-omInternet innehåller allt miljöinformation svenska. Denmer Östersjönsom stånd. är ge-

vill Agenda uppsöker lämpligen21 web-adressen innanhav förmensamtveta mer om
omkring 85 miljonerhttp:i//wvvw.agenda2l.se. httpz//wwwmiljofaktasePå finns också
människor i länder.14

mycket liksommatnyttigt kommunernas hemsidor. KalmarPå dag finns långtI komna
kommuns Internet-hemsida finns till exempel livsstilsenkäten planerHur att starta ett

informationsnätverk pämiljövänlig du. Nackal kanär kommunenssigyttraman om Internet BALLERINA- -Agenda 21-förslag fylla frågeformuläri kommunensgenom att ett för miljösamarbe-att ge
hemsida. All denna elektroniska information och kommunikation mellankan ländernatet en

identitet. Initiativ-egendelvis tryckt material med dess papperskonsumtionersätta och trans- är FN:s miljöpro-tagare
portbehov.

UNEP.gram
Kommunala medborgarkontor BALLERINA ska uttydas

syftar till folk samlad BALtic Sea Region On-att ge en
Line Environmental In-myndighetsgränser-service över
formation Resources for

längeså med varierandeänna, lNternet Access. BALLE-
grad informationstekniska harRINA hem-av en egen

sida Internet, medhjälpmedel. I Tanums kommun
länkar till bland Hel-annathar obemannadesatsatman singforskommissionen,

"datakiosker med samhällsinfor- myndigheter och miljö--
organisationer.Datakioskernamation. platser där folkstår ändå dagligauträttar
UNEP/GRID-Arendalärenden, till exempel livsmedelsbutiker.i elektroniskaDessa medbor-
Sindre Langaas

garkontor finns bit från huvudorten. Tanken detorter ären att Telefon: 08-16 17 37
ska behövasinte onödiganågra för ärenden lika lätt kan skö- Telefax: 08-15 84 17resor som

dator, E-post: sindre.langaas@telefonvia och fax.tas
grida.noDistansutbildning för okänd utbildningsform,är mångaännu fasten Hemsida: http://www.

omfattande.den så Läsåretär 1995-96 studerade grida.no/ballerina27 000pass perso-
distans bara högskolan.inom Det 60 fler årner änprocentvar tre

tidigare. förDen miljön tillämpningenintressanta distansstu-mest av
dier den där eleven mindre kanär studera från hemortenen ort

alls, eller begränsadi omfattning, behöva till studieorten.utan att resa
möjliggörsDet med hjälp videokonferensutrustning, särskildaiav stu-

dior eller vid den datorn. ytterligareFör utveckla distansut-egna att
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Utbildning
på distans

kanNu människoräven i glesbygden få kvalificerad utbildning, behöva tillutan att resa
storstaden. FärgelandaI i Dalsland Telestuganär samlingspunkt för distansutbildningen.

telestugornaFärgelanda liten bortomtrivsam all-är DistansskolaDen drivsen ort som av
farvägarna. bor cirkaHär invånare. kan3000 bliEn knutpunkt för detta. DistansskolanIen
bit från huvudgatan och med Dalslands kan byalag och andra lokala grund-granne grupper

datautbildningfolkhögskola ligger Telestugan, för läggande under kunnig hand-centrum
kontakter med omvärlden. ledning. Sedan finns alla möjligheterortens att

kommer företagareHit och myndigheter för vidare med avancerad utbildning. Dåmer
distans kontakt med företagandra det bra ha tillgång till telebildteknik; det villatt ta att

videokonferenser.kalladeså kom-Hit duutrustning kan och hörasägagenom gör attsom se
också elever somigår distansutbildningar finns plats, tillmer personer som en annan

de närbelägna högskolorna sådanUddevalla,i exempel lärare. finnsDeten numera
Trollhättan och Karlstad. Telestugan alla kommuner,utrustning i antingennästanarrangerar
också vanliga datakurser och fungerar dessut- hos telestugor, högskolor eller före-vissa stora.

tekniskt för telestugor.Sveriges 26 och myndigheter.om som nav tag
Lennarth Bernhardsson chef Telestuganär

Färgelanda.i mycketHan telestugorna Bygde Nettror
ikommunikationscentrurn för glesbyga Lennarths landsbygdensvision kontakt-ettsom är att

den: ska byggas medborgarkon-nät samman genom.
finnsDet behov kunskap och grannskapskontor och det lands-nystartadeett stort av tor,-

kompetens landsbygden. bygdsnätvcrket Bygde täckerBygdeNet. Netute
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elektro-byggerEftersom undervisningenbyalag,lokala utvecklingsgrupper,allain som
kankonferenserövningsuppgifter ochniskaflera.medgrannskapsföreningar
vill.och vill. Omplugga när manvar manman

Norrbotten läserKalvträsk iFrånDistansskola på FirstClass ettuppe
kvällskulle haträffen varit iinlägg: FemteutbildningssättdatabaseratDistansskolan är ett

FirstClass. för bra".vädretVi gårbygger varmen,programmetsom
vid tradi-.medverkar ocksåTelestugandata- MenhuvudsidaDistansskolansin

distansutbildning.tionell Karin Jansson,med klickningarbesöker,ochskärmen några som
för-distansutbildning,för Telestugansanslagstavlan,rektor,med receptionen, ansvararmusen,

för elevenegentligen innebärvad detklararläggerdär lärarematerialrummet in övnings- att
distans:utbildningfinnsdärmaterial, klassrummet övningar att en

Telestuganläserelevermed olika Dekafferummetoch förståshämta genomsom-
haskaenligt schematkommentarer de dagar dehitfödo- kommerviktigastekansketill vårt

undervisning.ellerföreläsningarämne. annan
andra platsermotsvarandePå ärsätt upp-

Eleverna kantill undervisningsorten.kopplade

frågor eller kommen-ställabild ochläraren ise
vill.detera om

arbetsuppgifterfår sedan viaEleverna e-post,
önskemål.beroendevanligt brevfax eller

teknikenintesåVi måste attanpassa oss-
tentorÄven hemupp-kan skeavskräcker. som

föranvändaofta kan eleverna Internetgifter,
hittaatt svaren.

väldigt avhängigtdetberättarKarin äratt
hur elevernaellerföreläsarenhandledaren upp-

medAlladistansutbildningen.fattar trivs inte

ocksåkankamera.bakom Det varavaraatt en

Färgelanda,harTelestuganiLennarthBernhardsson,chef en
landsbygdens skabyggaskontaktnätvillvision.,Han att samman

nystartadegrannskapskontorochdetmedborgarkontor,genom
ElisabethEnger.Bygde Foto:landsbygdsnätverket Net.

S0
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Karinjansson,ansvarigför Telestugansdistansutbildning,förmedlarbåde och hemuppgiftervia Foto:Elisabethtentor Enger.e.p0st.

problem kontakt med kamraterna och distanskurs HållbarJust eko-pågåratt att nu en om
ställa frågor, specielltvåga de kurser där Projektet drivs Studieförbundetnomi.man av
träffat lärare ochinte kamrater verkligheten. Vuxenskolani tillsammans medVästsverige

fördel för elevernaEn lektionerna blandspelas Telestugan ochFärgelandaär att annat
kanin lektion Dalslands folkhögskola. Utbildningen vänderman se en senare om man

miljöintresseradesjuk.varit till bredsig gruppen av per-
harlärareSom annorlundaKarin exempelvis politiker ochnågot tjänstemän ien soner,

roll jämfört med bakom kateder, honstå kommunerna.att en
üelevernainte vanlig Telestugans roll utbildningen under-isätt ärser samma som en att

måstelärare och därför uppmärksam hur IT-tekniken används till-visaextravara samtom att
eleverna fattar. handahålla telebildutrustning datasalar.ochatt

huvudfrågaEn släppa kontrollen: Elevervåga och lärare kommunicerar Telestugansär viaatt
låta eleverna jobba hand, till FirstClass-databas. iatt egen exem-

pel grupparbeten.i Videokonferenser mycketpåminner i om
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a

största telefonVarför inteskillnadendendistansutbildning, är
detbild,varandraVarför gårimåstekommunikationen.syftet medegentligen man se

telefonmedlika brainte
i video-olika syften medKunderna harKostnader en-

Benhardsson.Lennarthkonferens,telebildkonferenserför sägerEn utrustning ännuär
videokonfe-fall deflestadeIförbehållerdet ersätter möten,länge dyrså så störreärattpass

lämpade för projektgrupperspecielltstudiobaseradoch myndigheter.företag En ärrenser
ofta.träffasfinns Telestuganslagdetutrustning somav som

exempel skolorocksåharVi använ-loss cirka kronor.000går 300 att-
videokonferenser med andraför kontakterderstudiokostnadTill det tillkommer somen

haskulleoch deskolor, intejustkronor till kronorfrån 400 mötena900varierar nogper
hadeteknikenhärgenomförts deninteför kom-och cirka krona minuttimme 1 omper

munikationstiden. funnits.PC-baserade telebildutrust-

och sjunkercirka krkostar 20000ningar
verktygsleveransDigitalbild vidsnabbt i pris.

förvideokonferenseranvänderföretagVissavideokonferenskunder finnsTelestugans i

exempelbrasaker.demonstrationer Ettkommun.huvudsak Färgelanda Dei utgörs av
miljövinsterFärgelanda-företag gjort äroch vill hållamycketdels sådana ett somsom reserav

bilindust-tillunderleverantörBorealis,med hjälpreskostnaderna ärsomnere

Fakta underleve-franskharDeVästsverige.rin ivideokonferenser, dels enav
kontroll kvali-haverktyg. Förföreta-dedistansutbildning minsta tantör attavom av

resateten Borealis tidigareverktygen måsteharpåutbildning bedrivs inteAll annansom gen, som
formstudieorten kan sägasänort får man stäl-vara en till Frankrike ivarje gång,råd bort. nuneratt resa

distansutbildning. vanligasteDen typenav åker baraochdigital bildlet viaLennarth Bern- e-post nerenåkereleverna tilldistansutbildning är attav
tid,kommerfem. inDethardsson bedö- gångnågra gånger och istudieorten termin sparaen avper

På år alltharstuderar hemmet.övrigt i senare arbetsdagar för företaget.och mångaflertalet pengarattmerhjälp modemdistansutbildningar tagitfler av praktikentillvideokonferens iHur gårkunderna enavkan med hjälpinformationsteknik. Eleven av
förberedd,välviktigasteDettillskulle hastudi- ärfölja föreläsningtelebildteknik att varaen rest -

övningsuppgifter ochmedaneorten hasäger Bernhardsson.Lennarth måsteMansamtalspartsin om
med hjälpskrivningar kan skickas

sidan 59studiotid ochbryggabokatmöjlighethaftde inte seelektronisk post.av
alltmed, hadem ska kommuniceratillkonferera via nätet. manatt
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material klart, faxnumret till studion,veta om Faktaställa kamerainställningar,in hand-igenom
Telestugöromhavande tekniken Teknikhjälpen kanetc.av

Telestugorna uppfanns begrepp isomdet ocksåköpa alldeles utmärktgårman men mitten 1980-talet danskav en
sköta det själv. W ü Albrectsen. insågHenning behovetHanatt av

glesbygdeni ha plats föratt en gemensam
data- och telekommunikation medortens

kunna flerpartskømmuniceraFör krävsatt att omvärlden. Vemdalen Härjedalen blev deni för-
bokartid ba: 721221,eller videokønfê- telestugan och kommen1989 tillannan sta turenman var

knyta; Färgelanda, Albrectsen råkadenär besöka ortenrensfdrmedlare, de ska:om samman som dagslägetidéer.och fann för sina lgensvarkommunicera med fbryggøzfi kanSom mest 13en finns det cirka telestugor300 världen,i
varandraplatser konfrera med vid tillfälle. cirka i Sverige. Föreningenett varav

Telestugor har cirka 100 medg
lemmar.
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påPekdator
Konsum

man ärenden. räckeråka kommunhuset för sina Detbehöver tillinteI Tanum uträttaatt
medborgarkontoret.elektroniskasig till dettarom man

medborgar-kallas det elektroniskaalldeles längst den ocksåBeläget vid Resö ivattnet, ut -
informationsan-Hjördissamlingsplats kontoret. Göransson,kommun,Tanums Konsumär

Barbro hurhar fått kommun,för bofasta Tanums visarResö svarigResös invånare.200

till informationkan hitta fram den honaterflyttare honliv antal onytt ettgenom
fina villuppskattar boen- ha.Resössom

förut,dekvaliteter. kooperativt Barbro har impo-einteEtt tittat ärmen
knapparnerad: barnhar och "Detdagis Resö somär attmest utanstartat

skavad det står", hon. "NiSamhällsförening har också pla- bry sig säger nogomr
mycket.IT-stuga så4 inte väntagöraatt erner en

alla framHjördis fall Barbrosjöbod, för hela hjälpergammal i att taen resurs
hon funderatfakta latrintömning,samhället. somomo

Allan pensioneradsöka tillstånd för. Olsson,första de kom-kundernaDet möter när attsom
ihummerfiskare, Bohuslänkänd"datakiosk,Konsum Resöin är sommerenmer

kommer till Barbro.Gubben framkartor, bilder med Handataskärm med Garm,textrutor,en
hellre hummertinorfram vill egentligenkan förpeka visa sina änattmera, som man

låter bevekasknappa dataskärmen,information det händer kom- sigimesta menom som
AllanBarbro. Vad ska köra då,jag sägermunen. av

båt-omisskännlig bohusländska. Viglad honBarbro, pensionär prövarpresentesom
eller Barbro.hamnar, tyckeroch pekdatorn,tittarsig, står somrar
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Efter tryck konstaterarskärmen hontvå

det finns lediga båtplatserinte någraatt
skrattar uppgifterna frånhon,Resö, ärmen,

i1995:

flesta nöjda med pekdatornDe

teknik alltid den äldreNy imponerar inte

generationen. Annars var majoritetstoren av
Resöborna nöjda med pekdatorn de blevnär

tillfrågade kommunal enkät häromåret.i en
Själv rubriken framletar under Miljöjag 77-årighummerfiskare känd BohuslänAllanOlsson, mer i som

GubbenCarm, knapparpå datakiosken finnsplaceradsombild kommunens miljöchef Ingvaren av elektroniskamedborgatkontoretninnehållerKonsum Resö.Det
all samhällsinformation. Landén.nyttig Foto:PersortsOlovsson. telefonen hör tillag tar upp som

medborgarkontoret kommun ligger västkusten, cirkaoch det Tanumsringer angivna

blir fast klockan mil Göteborg. finnsbedåran-Det 15 Härnästan ärnumret. omsvar norr
fiskeorter Grebbestad ochtolv. Får samtal från medborgar- de vackrani några som

specielladatorn", frågar händer, Fjällbacka, och hällristningar deDetjag. inte så så attmen
ofta, Olovsson. Det förekom- placerats världsarvslista.Ingvar UNESCOzssvarar

får ansökningsblanketterattvi in ärmer som
utskrivna medborgarkontorets skrivare, Omtalad kommun

tillägger han. miljökretsar känt kommunenTanumI är som
principbeslut tillåtainteattsom tog nyaom

huvudmotivfrånvattentoaletter Ettår 2000.
för det skulle blidetta beslut dyrtsåatt attvar
bygga avloppsreningsverk kommunensinya
tätorter. harTanums kommun 12 200 invåna-

uttalad huvudort, ställetingen iutanre, men
i i 1000-2000antal likvärdiga medett tätorter

offentligvardera. All kom-eiinvånare service

enUnderrubriken"Miljö" finns bild kommunensmillöchefav
hör medborgarkontoret,medOlovsson. telefon tillIngvar En

Landén.angivet Foto:Pernummer.
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platser kommunenandraservicen i än cen-
tralorten, fortsätter Ulf.

folksville också minska behovVi att resa-
till Tanumshede för ärenden,uträtta sägeratt

Göransson.Ulfs Hjördis kankollega Det vara
helt företag dit harsig inteett att ta om man

ibil.

Ulf Eriksson dessutom medborgar-tror att
till för-kontoren sikt kan bidra minskaden

brukning fler människor kan nånärpapper,av
informationen från hem:sina

attförvänta folk barakan skriverMan sig-
de sidor dem. Därmed skul-intresserarut som
kommunen behöva skicka broschyrerinte ut
ofta.så

analys hade till 65En visatatt procentupp av
folk hade kommunen skulle.alla ärenden till

kunna skötas dator. gällde frågorDetvia av
skicka blankettKan Kanni jagtypen: en

information bestämmelser, taxor" etc.om

kommun västkusten,cirkaTanums ligger 15 mil norr om
Göteborg. öppnadeskontoretFörsta 1995

elektroniskalokaliserad förstatill Tanumshedemed öppnades detsina I januari 1995ärmunen
i medborgarkontoret, servicehuset Fjäll-invånare, i7001 i

kilometer Sedan dess ytterligare fyra tillkom-Avstånden räknat, backa. hariär stora men-
Eriksson.sägermentalt, Ulf pekdatorerna finns livsmedelsbuti-inte minst mit. Tre iav

ekonomichef och ICA-handlarnaker, förutom också hosHan Tanums Resöiniti-är en av
medbor- Östad.ativtagarna till elektroniska ochTanums Luri

garkontor. Hamburgsund finns medborgarkontoretI

medborgar-elektroniskaTanken med de skola, Hamburgsundsskolan, har gjortsomen-
kontoren känd Skolan harförbättra tillgängligheten och Kunskapens härsig Hus.är att som
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fördörrar hela samhället såvälsinaöppnat

kvällar helger.som

Medborgarkontoren innehåller drygt 2000

sidor samhällsinformation. Informationen är

efter funktion kunden halagrad den vill hjälp

efter myndighetsgränser.med snarare än

kommunala förvaltningar förstås välTanums är

representerade också andra myndigheter,men
föreningar och har lagt infor-organisationer ut

verksamheter. Vanligamation sina tjänsterom
till ställaexempel söka bostad, båt-sig iär att Hjördis informationsansvarig, kommun.Göransson, Tanums

Landén.Foto:Perplatskö, ansöka om barnomsorgsplats eller vom
ändrat tömningsintervall för sophämtning. fast alltid tillSkulle köra detgår återgåattman

Tanumsbor ihar också sökt informa- huvudgrupperna.Många någon av
kommunala beslut vilka fritids.- också eller faxa till, detion Det ringagårsamt attom upp,

aktiviteter aktuella. ha skri-vill kontakt medär samt attsom personer man
mycket förståPekdatorerna lätta de textsidor speciellt intresseradsig på.är äratt utva man

räcker med peka och bil- kan skrivaDet Däremot inte in någraännuatt texterna manav.
för framåtderna komma uppgifter, kommunen rädd för sådaniatt attmenyerna envar

skärmen. "tryckl" kommer skulle datorovanamöjlighet avskräckaGenom ett par personerman
tillflesta fall fram intresserad frånde deti är att systemet.man av. prova

Internet gångpå

närvarande tekniken PC-baserad,För är men
förföre ska den Internet.sommaren anpassas

möjlighet för hemmen kopplaDet att uppger
och möjligheter tillmodemsig inter-via större

fyllaaktivitet. Bland ska då kunna iannat man
ansökan direkt på-skärmen och skicka inen

ekonomichef tillUlf Eriksson, och initiativtagarnaTanums en av
elektroniska Landén.Tanums medborgarkontor.Foto:Per
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e-post: finns har utvärderat medborgarkonto-den med pekdatoret redan KommunenDe som
avflesta de tillfrågade nöjdakommer dock behålla enkla funktion. allraDesinatt varren.

Att modell fann pekda-valt med medTanum satsningen. Manen Fakta
torerna lättillgängliga, aktuellaobemannade pekdatorer stäl-i

elektroniskom
och lätta använda.let för personlig attatt ser-ge medborgarinformation

Cirka deriktigt kon- 60vice procentett avlångtifrån föraTanum är att utensamma om
förklarar kände till konto-tor Hjördis pekdatorer. Stockholmsamhällsinformation via I 50m

platser, medfinns datakiosker utplacerade 14 hade ocksådelsGöransson Provatrensom
information bland kultur, miljö och turistat-annatomi söka efterlokal och atten perso- Många myndigheterkommuner och statligatraktioner.

information.nalfråga. hade BaraDet också Påhemsidor vissa finnshar Internet. orteregna
kommunala datanät där de anslutna fastigheterna kan tredjedyrt byggaVarit att personvar

del den kommunala informationen dator.viata av telefon,hadelokaler. villeMan använtnya
hittills kanalen till medborgarna dockärDen största ellerdit skrivare.också stråknyttja

hushåll tillgångtelevisionen. 3/4 harSverigesav
folk förändå Det tagvinnangår göra tågtid-till finns bland tar ettatt text-TV. Där SJ:sannat -

tabellen bömnlolmatlm Ochfärska slårandra ärenden. igenom,Dessutom rutiner.nya
nyheter.

övertygade Hjördis Göransson.. ,,att trorvar man om
informatio- pekdatorerna verkligen hartill flerkunna Omnå ut om

nen tillbyggna- inneburit färre från omnejdenknuten till kommunensinte resorvar
Tanumshede klarlagt. inlednings-der". inte Iär ännu

folksfinns motstånd hos folk skedet har det viktigast undersökaDet varitvisst att attett-
ikommunhuset; serviceformen.man för denbesöka harinte intresse nyaett spe-om

säger,cifikt ärende, Hjördis.
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Kretsloppet
på cd-rom

sambandgår till exempelMed multimediateknik det lättare lära kompliceradeatt ut om
miljöproblemens orsaker. Naturliga cd-rom Kretsloppet snabbkurs iStegetsDet ger en
hållbart ochföretagande. Utbildningentkan för enskilda företag, kommuneranpassas
skolor.

Naturligalund, utbildningsansvarigslitna uttrycket en bild DetDet säger än tusenmer
kan tillord har kanske fog dag tidi- läggaSteget. Dessutom avsnittnågonsini än ettmanmer

förutsättningarkretslopp, den verksamhetensabstrakta begreppNär attgare. som sys- om egna
miljöproblem. kan också vdtemvillkor och hållbar utveckling pockar tackla Härsinaen

ord företagetsförklaring hårda miljöansvarigställs pedagogiken och någrasäga omprov.
multimedia, specialanpassatanvända det vill miljöarbete. harGenom Visägaatt program-

Föreningsbanken,ljud, bild och ökar förut- bland Canon,gång, annattext samma met
Indiska och McDonalds.till förståelse. Magasinet Kom-sättningarna

Stiftelsen Naturliga fasta och skolor borde också kunnaharDet Steget tagit varamuner
möjligheterdessa utvecklat intresserade tillämpningar.sittnär egnaman av

faktakunskaper,multimediaprogram Kretsloppet. beskrivs KretsloppetHär I varvas presen-
frågorterade med och rörliga bilder, medbakgrunden till dagens miljöproblem och vilka text

krävs förståttåtgärder för kontrollerar harorganisation attatt man samman-som en somav
för hangen. finns också särskildaställa verksamheten miljön hållbar övningari Detom en

färdriktning. pedagogiskt miljö-sättett provar ens.som
kunskaper. snabbtcirka och halvDet En övning går såtvå timme utatt atttar. en-

det flöde förorening-grundprogrammet, Ulrika Ed- möjligtigenom säger stängasom av av
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un.gevøtuosLuen Sammanfattning
Cellen naturligutgångspunktiären
ntiljöarlärttet,eftersomallt levantk

uppbyggt celler,inklusiveär viav
människor. licki dettaDu avsnitt

7läradig samspeletnom
ochdjurcellerochhurd

kretzslrappa;tillnyckelnår
fordikterar villkoren 22.

anuppfylls,kräver deatt
de fungera.att i.:,,--.Vâxtcellemaanvänder "s:

fotosyntesenochbe övergenom
därför bränsledagtid.inte

förutsättningarnatill förståelse.StiftelsenGenom användamultimedia,det vill ljud, bild och på gång,ökar Detsäga textatt samma
hämtadNaturliga har fasta detta de utvecklatmultimediaprogrammetKretsloppet.illustrationenärSteget tagit när programmet.ur

hotar dränka jorden. Jämfört medattar som
Miljökunskap på cd-romtraditionell utbildning finns goda förutsätt-

Agenda informa-21 RISKLINE,för miljömässiga Eleverna slip- väg-ningar vinster. en-
ledning, Miljövårdsbe- kemiskation äm-omtill kursort och användningenresaper en av redningen, med Kemi-1994. Be- nen mera,

och tryckt material reduceras.annatpapper från kalieinspektionen,ställs ByggD0k:
telefontelefon 50. 08-730 57 OO.tycks utbildning med multimedia 08-617 74Dessutom

Sustainableförkortas cd-rom- Shapingkunna utbildningstiden kan 21Agentgöra att -
Urba-spel Agenda in21, Homes anomstudieresultatet blir sämre.utan att Utbildningsradion, nizing World. The

fax Swedish National1996, 08-784 42 OO. Re-Enligt utvärdering utförd förInstitutetauen
HabitatforportMiljöbokhyllan cd-ochPersonal- Färetagsutuee/elingi Uppsala tregav Miljövårdsberedningen,Natlikan 1996,AB,rom,multimediautbildning ellertimmars frånBeställs Fritzes:samma, telefon 08-24 04 79.

telefon 08-690 91 90.bättre; studieresultat jämfört med fem-sexnågot
Miljöuppslaget, cd-

traditionell utbildning Utvärderingentimmars rom-skiva för miljö-

multimediaprøgram Environtjänstemän,gällde Apøte/esbølagetett som
Soft Skövde, 1996,fortbildning apøtekste/enikerochvidanvänt av telefon 0500-48 01 29.

receptarier.
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1.14,påverkardu a
1511

växthuseffekten
mycket påverkarHur du klimatet Tryck fåoch i interaktivt dataprogramettsvar om

senareuppvärmning, och fåttFem minuter har du fram dolda sambandmatvanor.resor
3och koldioxidprofil. xen i

inomhusmycket koldioxidFör bra, då rejält. dator kan duinte besked hurIär en nu
blir och okoncentrerade. mycket mycket dittFör leva påverkar klimatet. Härtrötta sätt att

bra för jordens framtida klimat. kaninte du vilka koldioxidutsläpppersonligaärute se
C02 förbränningKoldioxid bildas vid lägenheten/huset,uppvärmningenav som av

fossila bränslen kol, olja och naturgas. din matkonsumtion innebär. Detresorna samt
viktigasteUtsläpp koldioxid den orsaken bara fem besvara det datorisera-minuterärav tar att

växthuseffekten.till förstärkningen de frågeforrnuläret. Resultatet iav presenteras
IKlimatfrågan bli form stapeldiagram, din koldioxidprofil.våraär väg stör-att ett ettav av

Ommiljöproblem. klimatet blirsta varmare
kan Golfströmmen ändra riktning. fårDå Datoriserade ytteriighetspersoner

Sverige istid och det kan snabbt, kan- fårDu Nisse ochNyttig Lisa Lyx. Nissemötaen ny
någraske decennier. och tänkta ytterlighetspersoner.Lisa två Denär

medanleverHushållens konsumtion, boendet, och exemplariske miljöanpassatNisseresor
rniljöbovbidrar till växthuseffekten. detMen alls konsumerarLisa inteärmatvanor en. som

finns goda möjligheter minska utsläppen medvetet.att
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en låtermiljövinsterna dudefjärrvärmeansluten lägenhetbor MenNisse i görsstörsta om-
och bussen ellercyklar bilenoljeuppvärmt hus. Nisse gångLisa ståi tarstort varannanett

g
halverar du ditt bidragstället.kollektivt alltideller bil. Dååker Nisse tåget iLisa nästantar

till Personbilarnaväxthusefiekten.dit han åker båtåker till Gotland svarar somsemester
A del utsläppenbetydandebekant fördet skidsemester fjällenbliroch ivintern avaven

ochkväveoxider kolväten.koldioxid,fossiladit han åker storkonsumerartåg. Lisa
K-Konsulthar utvecklatsBlandförstärker växthuseffekten.bränslen och Programmet av

V miljöförvaltning.för Stockholms Enmed flyg till Grekland respek-hon Energisigannat tar
i Miljödagarnaförsta testades underFlorida versiontive sin semester.

StockholmVattenfestivalenpopuläraden ii

chansenskillnader Närmare 800Stora togpersonersomras.
Programmet miljöprofil.och testadeskillnaderna mellan olika sinvisar att

vidare Nackahar utvecklats ikoldioxidutsläpp väldigt Programmetär stora.personers
kankommun.Stockholmsochutsläpp kilo kol- ProgrammetharNyttig 900Nisse ett

beräkningar utsläppkompletteras meddioxid/ar och konsumtionLisa Lyx motsvarar avav
svaveloxider individnivå.kväveoxiderkilo koldioxid/år. på18 700 samt

Även härledas till konsu-de utsläpp kaninteraktivt och kanProgrammet gär somman
beräknas.kan Anpassningvad följderna blir du villenkelt konstatera mentens matvanorom .

medvetet. kollektivakan ske till de energislag ochändra livsstil och konsumeradin Att trans-
bränsleval användsfordon och igrader och duscha snab-sänka några somvärmen porter

beprövade ü Hmiljöanpassa din kommun. fl.r.bare sig.två sättär att
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www.agenda21 .se

hållbar .utveckling på Internet-

Svensk miljöinformation på bildningsradion,Internet har och initiativtagarna.en av
varit bristvara, inte längre. Påen men nu vill ökaVi medvetandet hos folk vadom-
AgendaZLSe finns uppsjö informa-en av individ kan för miljön. För-göraman som
tion allt Agenda håll-21 ochrörom som hoppningsvis leder det förlängningeni till enbar utveckling.

Perbättre miljö, Frick, från Stiftelsensäger
Alltsedan förqZOOO sedansstartadeår Miljödatacenter.ett par
konfercnsforumet Miljödialogen har det fun-

Faktaefternits färsk miljöinformation tilldetLänkarett sug mesta
i Agenda 2 7nätet. denPå Internet- omegna

aktörerNär AgendaNaturvårdsverket 21 handlingspro-och ärhemsidan finns länkar etttunga som
för 2000-talet hållbargram om enKommunförbundet och kommunermånga till det mesta som utveckling för planeten jorden.

omskaffat hemsidor Internet tyckte handlar Agendaegna sex Programmet vid konferens iantogs en
herrar med Rio deför Janeirointresse miljö och 1992. innehållerDet rikt-och miljöfrågor21 igemensamt

linjer för åtgärder miljöförstöring,motdata det dags länka ihop all informa- allmänhet.att störstaattvar fattigdom med Kommunernamera.ition sluss.i Våren 1996 bildades därför Huvudlänkarna gårsamma i världens länder huvud-ges en
den ideella föreningen Agenda2Lse, roll försyfte till Aktörer miljöområ- programmetsvars -

genomförande.odla bred kontaktyta med allaär det där Nationalkommitténatt somen
arbetar för Agenda och hållbar21 utveck- för Agenda viktig länk,21en
ling. Agenda kommunerna dagsläget finns21 i i ett

sådan-Just Agenda har inneburit21 kata- i 50-tal kommuner Agenda 21en

Frågorlysator för miljöarbetet i Sverige alla Internationellt,nivåer, och hittillsTips mesti
så verka och inne denjust datatips Katalog.näratror att samt

AntaletPer till vardagsjanse,säger Ut- länkar och projekt kommerprocessen, succes-
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ÅEtt projekt kallasnärliggandeöka.sivt att
Fakta påmiljö Internetomexempelgodaska finnasGuldkorn. Här

miljöinformationalltkommerDet ommerAgenda ZI-arbete.
kostarmedangratisdel ärInternet, annanen

bratillgång till. Enmycketganska attpengar
under uppbyggnadKonferenssystem webb-adresser finnssammanställning

utgivendiskettpå Internet","Miljöguiden enmiljöfrågorolikakonferenssystemEtt somom
NedanMiljödatacenter.Stiftelsen presente-avunder uppbyggnad liksomangelägnakänns är miljöadresser nätet:urvalettras

miljö-on-line-rapporteringmöjlighet av Agenda 21Omhttp://www.agenda.21.se -
börjantillVerksamhetendrivs artikelutveckling sehändelser. hållbarochen

miljöinfo-Svenskhttp://www.miljofakta.seochKunskaps-förstiftelsenstöd frånmed -
artikell.semation torget.sepostensKompetensutveckling

http://www.Iib.kth.se/wg/envsitehtm
självfinansiering,krävsökadsiktPå säger medSidathe- Environmental internet,Sites on-sekreterarevardags itillLandborn,Gunnar länkarinternationellamånga användbara som

iStrandberg KTHLars-Göranuppdaterasför Agenda avNationalkomrnittén 21.
Stockholm.verksam-förifrånbraVi måste göra attoss- kommuninforma-http://www.kaImar.se Bra-ästöd.fortsattskaheten miljöfrågor.tion om

Miljö-
indikatorer

httpz//wwwagendazlför Agenda21:hemsidansvenskaDen .se MlLJÖKUNSKAPÖKAD
inloggningarAntal www-0

miljöinnehåll.medsida
iuppgifternaProcent av0

utnyttjasdatabasen som
år miljödata-per

bas.

Agendaåli iStiftelsen .se
Ordförande Per anse

Utbildningsradiontill vardagsr
telefax:O19-i10 7.1 94019-1286 87,Telefon:

jmail@agenda21E-post: .se
.i....ø,ln. httpz//wwwagendazl$ Hemsida: .seKäââåátøzüäI FLLL.annu-minimum...anamma-sou
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Sök efter Miljöfakta
på www.torget.se

finns ocksåNu det miljöinformation på

Torget, Postens marknadsplats på Inter-

MiljöFakta //wwwmlljofaklaseUmeåföretagetnet. presente-
mlljösidor med konsumentperspektiv.rar

Mêijêsidemø
Medel-Svenssons miljöinformationtillväg kunskapsbasmed konsument-en- förperspektiv dig vill vetasomalla fallInternet lär det underlättaI miljömer omatt synas

Mlljosldürlmutvecklasoch såvankaskonunuzrhgvF01momskallbh branuför till den all-nåwww.torget.se att ut stora mmgi brevlådanvin mmamsynpunkterSkickamailvusom enngarna ossmnehållMel Nlxlmsidomaslihclz-srom
:snusarmänheten med miljöbudskap. Torget är en av SXÅDmAproduceradeo:Netscape20eller mai version sena:©MtljoFakmNomukaAB1996välbesöktaEuropas webb-adresser.mest

Senaste ÄlvsjömässanfranAgenda21forumnytl pa
hoppas kanVi till bredarenåatt ut en- Förpacknings-fOfgâ 9och insamlingenpublik erbjuda konsu-något mångasom
efterfrågar, information hur skamenter om

hantera och handlarhurvåra miljö-sopor man
Miljösidorna:httpz//wwwmiljofaktaseanpassat, Lundkvist MiljöFaktaPärsäger

omNordiska AB. vad enskilt hushåll kan .förgöraett att
fördelarPär med användamånga miljöanpassaIn- och kalendarium för aktivite-sigser att

medkanal för miljöinformation, inte MiljöSidornaternet ocksåmässorsom ter, mera. ger
ärrettdet miljövänligt förminst alternativ information olika kommuners miljöarbete,att om

informationsspridning. länkarförstås,och till andra intres-en massa
miljösidor.santa

MiljöSidorna Målsättningen med MiljöSidorna är att
informationsdatabasenDen kallas Miljö- skapa bred konsumentinriktad databas förnya en

Sidorna. finns blandHär information lokal och global miljöinformation. viktigEnannat
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blandytterligare,ska utvecklasMiljöSidornaMiljöFakta hoppasskolelever.målgrupp är atti
miljö, miljö-nyhetsblaclmedinformation definna denlärare skaelever och ettett omannat

egenutvecklade miljöspel.ochkunskapstestMiljöSidorna.undervisningenbehöver i
lockargäller kommaDetdel intresse-satsningenFör Postens är grepp som-

att Miljösidorna,området ungdomarMiljöFaktasamarbetet med tittaochmiljö närmare

hård konkurrensLundkvist.för Detbredare innehåll Pärutveckling ärsägermot etten
Internet.läsarnabesökarna Torget. om
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Elektronisk anslags-
tavla i miljons tjänst
Jönköpings län och Länsteknikcentrum föregångareär det gäller pånär mil-att satsaen
jöriktig produktion småi och medelstora företag. Storsatsningen på ISO 14 har000 givit
resultat. gårNu vidare och sprider sina kunskaper till nyfikna små och medelstoraman
företag i hela riket med hjälp informationsteknik i ISO-LINK projektet.av

kanNu småföretagvetgiriga har siktet Allt fler konsumenter ställer miljökravsom nu
inställt ISO 14 lära de första000 sig leverantörer. företagsina börjarMånga ocksåstegen
till hur får miljökörkort. Genom ställa miljökrav underleverantörerna. Ettman atten
elektronisk anslagstavla får företag exempel villIKEA leverantörernanätet, är som att

skallklara besked skärmen miljö- och kvali- leva till trovärdigt miljöarbete.om ettupp
Dettetsriktig produktion. unika projektet kommerDet bli nödvändighet kvalisom att en att

under benämningengår ISO-LINK stöds och miljösäkra skall uppfattastetsav om man
Stiftelsen för kunskaps- trovärdig miljö-i sittsom
och kompetensutveckling arbete. företagDe som
KK-stiftelsen. väljer skaffainte sigatt

ISO-VLINK nödvändigaär kunskaperett
verktyg arbeteti riskerar slåsmot att att ut.
bli certifierad och ersätter

konsultinsatserinte för miljöprojektetStörsta
skaffa det eftertrakta- Arbetet med framatt att

de "miljökörkorteå ISO 14000 för-serien är
Holm,Mariapoängterar modligen världens största

iprojektledare för ISO- miljöprojekt. Detta ger
LINK. indikation depåen
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miljöarbete.effektivare Inomblir sitthur ibetydelse.standardernasinternationella man
från kunnigfår.dygn någontidigt Viktenlän förstod någotJönköpings man svaratt satsaav

projektet.tillkopplatscertifiering globalaenligt deninförande.på person somav
i Holminteraktivitet MariaDenna ärstandarden 14ISO 000. enanser

med projektet.fördelarnade storaav
FirstClasskostnadsfriaDendåheladetfungerarHur programvaran

4 modem allttusenlapparförochmiljölänkkoppla ärsig vårGenom ettett parmotatt-
behövs.vadhela tidenfårISO-LINK nyttsenaste somman

komma ISO-LINKBehörigheten inmodemske direkt ärkan14 viaISO Det000. attom
Ambitionen till ochanvändarnaförstaför degratishemsidaeller Internet.vår är tusen

septemberoch medmellan företag 1997.dialog 1också igångatt en
redak-fungerakommerHolmMariaHolm.förklarar Maria att somexperter,

aktuellaInformationsutbyte pressklipp,det finnstillochkan ske i tör attoavsett sevar-
bevaka vadochutbildningarinformationbefinnerföretagenSverige sig. om

området.landethänder på"anslagstavlan" ifrågorkan ställaMan utesomom
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effektivisera processer,

resursåtgångminska

och energispara

Industrin tidigt informationsteknikens möjligheterinsåg ersättaatt
och arbetsmoment. fabriker kan robotar ochI mångatunga monotona

självstyrande maskiner hålla produktionen handigång män-egen -
niskan behövs bara för instruktioner, kontroll och service. Genom att-
använda dataprogram hänsyn till miljön kan förenergitarsom sparas

ventilation och bland med larmsystemuppvärmning,processer, annat
minskar eller produktionen utsläppsgränservissasom stoppar om

överskrids eller för mycket förbrukas.energi

Gjuteribranschen har nyligen med stöd utvecklatNUTEK ettav
och betyda sikt det resulteraam På idr väntas:remrsJ rocess- g ., till energibesparingar.30-procentigaupp

Informationstekniken finns också själva produkterna, till exempeli

kylskåp eller tvättmaskiner drivs energisnålt med hjälp min-i som av
ellernesc/azjps moderna och lastbilar där mi/erøprøcessoreri person- styr
till maximal bränsleförbränning.motorn
fastighetsförvaltningen det vanligt med centraler för kon-Inom är

helt fastighetsbeståndstroll energiförbukning. godDet över-ettav ger
blick och med hjälp larmfunktioner kan fel lättenergiåtgångenöver av

ochkorrigeras det behövs. Därmed kan ocksåservice insättas när
inneklimatet "intelligentaförbättras. kallade hur" kan mängdI så en
funktioner ventilation, belysningsstyrka medtemperatur,som mera,
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energianvändning
Jämförelse exempelENERGI- byggnaden.för enskildaindividuellt Etti ärav rumanpassas
ANVÄNDNING mellan Stockholm.centralaArbetsgivarföreningens husSvenska i
fysiska ochtransporter

satellitszyrd GlobalZziges/øestämning, SystemPositioningMed hjälptelefonsamtal, antal avsom
kan bilarringa exempel Mobitex, kantimmar tillmeddelandesystem,ochGPS,man som

för energi-samma körstrafikledningscentraler defrånfordon inteoch andra så attstyrasåtgårmängd attsom
effektivt.fordonen lastaskannödvändigt. Dessutomän mersträcka med mervissresa en

olika färdmedel. Bilspeditionochbland speditörerna ASGanvändsSystemet annat av
skogsbruket. Bilspeditionfordon, ocksåför kontroll inomsina menavTelefon-Sam- Tran-

medmiljöutsläppenkörsträckan ochkan minskaräknar medtidtals- motsv.sport- att man
medel energintyp också kommaliknande tekniksikt kancirka På15 använ-attprocent.

att resa förbi köernahemsnabbaste ifördas Svensson tips vägenatt omge
Lokalt timmar21 rusningstrafiken.

timmarRiks 33
lägesbestämma skör-användas förbörjatjordbruket har GPSI attdagarRiks 7

Inter- skördekartaden skörden.detröskan På visin så upprättasnär tar en
natio- gödslamöjlighetjordprover, ska preciskompletterad med attgesom,Flyg veckornellt 5000 S

spillbehöver. Därmedåkerplätt minimerasmycket varjeså avsom
till vattendragen.näringsämnenKÄLLAIBRITISHTELECOM-

"ENERGY,TELECONHVIUNICA-
TIONS AND THE ENVlRON-
MENT".VID BERÄKNINGARNA

JÄMFORELSEGJORTSHAREN
ENERGIATGANGENMELLAN

FÖR TELENÄTETAVDRIFTEN
BRÄNSLETSOCH ENERGHNNE-

HALL.

båtochflyg kanistäl-landetmedbil,behövaskickasStorstadstidningarskulleinte över utanut
elektroniskt.distribuerasheltellerförstås hellrelokalttryckeri, ännulet tryckas orten ettav
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datorn hjälpertrafikinformatiønsprøjekt där Göte-KomFram är ett
företräde vid rödljusenochborgsresenärerna. Bussar spårvagnar ges

ochför köer harskyltar talar bilisternadigitala uppståttoch varvarom
nutidsinformation skaparkeringsplatser.hitta ledigade kan Denna

för vilkettrafiken och komfortenpunktligheten i sinöka i resenärerna,

ställa ifrån bilarfler göteborgare väljerförväntas sig sinagöra att atttur
kollektivt.och åka

fabrikerna allt ochMed stordriftens fördelar har sigväxt större pro-
mängderjorden, slukandedukter skickas kors och tvärs över stora

informationstekniken detför framtiden kanIenergi göratransporter.
producera-mer dag.möjligt lokalt vad sker iänatt som

bil,skickas landet medStorstadstidningar skulle behövainte överut
lokalttryckas tryckeri,båt och flyg kan ställeti orten ettutan av

hareller förstås hellre distribueras helt elektroniskt. Redanännu nu en
centraltitryckeritill flera landsortstrycke-skett frånviss övergång ett

rier.

industriella kunna till-motsvarande skullePå vissasätt även varor
verkas decentraliserat och lokalt. första hand gäller det troligenI pro-
dukter forsknings- utvecklingsvärde, elektronikmed högt och som
och skulle detläkemedel, till exempel bilindustrininomävenmen

möjligt.vara
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Virtual really, konstgjord verklighet, relativtöversatt ärgrovt en
outnyttjad potential IT-användning för bättre miljö. Oftastav en synv
boliseras virtual reality med har dator fastsatten person som en
huvudet.

datorn försiggår vådligaI verkligheten känns ganskasåäventyr att
jämförelse. det finns ocksåtrist i nyttoaspekter medMen många vir-

tual reality.

försvaret och flygetInom har länge szimulatorer vidanväntman
utbildningen, och därmed kunnat minska användningen bränsleav
och öka säkerheten. användsSverige körsimulatorerI bil-ettav par
skolor syfte.i samma

möjligheterna fler produktutvecklingMen till exempel.mångaär -
modeller bilar och flygplanNya skulle kunna datornitestasav utan

fullskalemodell.behöver byggaatt man en
amerikanskaDet 777-planet framBoeing detta och desätttogs

miljö- och hälsofarliga kärnvapenprovsprängningarna har deiextremt
flesta länder datasimuleradeersatts tester.av
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Grönare transporter
hjälpavmed lT i

Transportföretagen ochASGmiljöproblem.vårt störstaTransporterna är ett av
i frånav: sinaminskat utsläppendärmedeffektiviserat ochmed hjälpBilspedition har lT

några desatellitpositionering grönaochdatakommunikation ärMobiltransporter. av
resurssnålareMåletverktygen. är transportsystem.ett

vagarna. företagenMed hjälp harITgällerallt fler. detMiljöfrågorna När avengagerar
vityvärr minskat utsläppenoch därmedeffektiviseratlika aktivthar inte varittransporter
Ändå godstransporter.all- fråntrafiken de sinamiljömedvetna. är en av

p
IT-användningför ökadDrivkrafternamiljöproblemen.källorna till ärvarligaste -

har ökareffektivitetsvinsternafrämst i sintransportföretagen börjattidPå tursomtasenare
resursför-ocksåde minskarlönsamheten.logistik,Nyckelordet Menmiljöansvar.sitt är grön

och miljövinster, Magnuseffek- brukningenkunskapen hurvilldet sägersäga gerom man
utnyttjar miljöchefSwahn ASG.förtivaste sätt etttransportsystem att

effek-Bilspeditionochtill Bland har ASGMöjligheterpåverkan miljön.minska annat
data-mobilatotala kör-den tiviserat sinaförbättringar mycket Avär transporter genomstor.

ASG harkommunikationssystem. Bara inomlastbilar körs cirkaför svenska 25sträckant pro-
onödigainneburit minskningdethelasträckan last. Det trans-avmotsvarar enutancent av .

med 15jordenmil eller4 varje år.35000 procent.emotporter uppruntvarv
för snabbtIT inomIntresset växer transport-

konstigt dådet Mobil datorområdet. Och inte såär man
hartill fordondatakommunikationMobilfärre mil ochgods medkan transportera mer

allt.framför deutvecklats under 15exempelutsläpp.minskade Ett är senastetransport-
kommuniceradeåren. 80-taletbörjanharBilspedition, Iochföretag ASG manavsomsom

chauf-ineffektivt dåradio.godstrafiken Detden svenskacirka via sätt80 ettvarprocent av
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fören kunde han befanninte nås signär utan-
Fakta miljöpåverkanminskadför bilen för lasta och lossa. Och ständigt omatt ett

ropande för införandetradion kontakti mobil datakommunikation,i avatt
Mobitexsystem, har mindre bränsleförbruk-getttrafikledningenkan alltidNumera chauf-nå
ning och mindre utsläpp av avgaser.

fören då lastbilshytten har dator kanen som
ÅRmeddelandet skärmen eller AVGASERskriva REDUKTION PERemot ut

Kolväten kg/år584meddelandet, det kallade Mobitexsystemet.så
Kolmonoxid kg/årl 624

Effekten blir alla meddelanden kommeratt Kväveföreningar kg/år4 910
fram och chaufförernapkan Koldioxid kg/årlägga 271 375sinatt upp
körning lugn och Onödig körningi min-ro. Tabell: Mindre utsläpp från 100 distributions-
skar och fordonen kan lastas effektivt. översättermer bilar. dessa siffror till alla distri-man
Enligt åkerier har butionsbilarför- trafikerar världens sånågra en städeruppnått somman

finns det besparingspotential.en enormbättring effektiviteten tio närprocentav
Siffrorna baserade ochär Väg Transport-Mobitexsystemet införts. Systemet minska-ger forskningsinstitutets, avgasberäkningar.VTI:s

de körsträckor och därigenom mindre bränsle- KÄLLA:MAGNUSSWAHN,ASC
förbrukning och mindre utsläpp av avgaser.

storlek. Utifrån satelliternas placering iute
satellitposltioneringvärlden rymden kanFörst i med räkna sin positionutman nere

Bilspedition marken,Transport befinnerLogistics AB BTL8C sig.oavsett var man
och dess dotterbolag har Just time"-trenden med allt kortare fram-i Växjö ingått stegett
längre. har sneglat förhållningFöretaget teknik transportbeställningar har gjorten som av

har ieffektivtsjöfarten detnämligen för åkeriernai många år, svårarenavi- utnyttjaanvänt att
hjälp fordonsflottan.med satelliter. i Med dengering satelliteknikenMen Växjöiav nya

dirigerar hela kan åkerierna följa lastbilarnasnavigerar godslast-inte positionutanman en
bilsflottan med hjälp sateZ/itpøritiønering bildskärm med noggrannhet 50av en meter.
GPS och Mobitex, vilket för blir det lättare dirigeraPå såövrigt sätt närmasteman attvar

i.iförst världen med. bil till bokningar.i nya
lastbilarna harPå GPS-monteratman en

fleraSedan cirkulerar tjugotal Enkeltår systemantenn. ett
g vsatelliter jorden. skickar mycket enkelt.De signaler Systemet körorderNärärrunt ut en

kan med tekopps kommer till trafikledningen kan trafikleda-intas emot antennersom av en
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med hjälp lokaliseraGPS-systemet last- idag har kunder vill ha inskrivet iren av som av-
bilarna digitala kartor. talen sker miljömässigtstora transporternaatt

datorn kan trafikledaren fordonenPå bästa Kulich projektledareMartinasätt, sägerse var
befinner och hur mycket last de har. för logistikGrön BTL AB.

Trafikledaren väljer den lastbil aktiv Nätverket för Gods-Hon iär närmast ävenärsom
och sänder körorder mobitexnätet. ochvia Miljön, arbetar förNGM,en transporter som
Chauffören långsiktigtfår körorder skrivare ochsin hållbart samhällesin god Agendaiett
bekräftar beställningen mobilai terminal. anda. alla de transportföretagenvia sin 21 Här är stora

effektivitetenFörutom ökar med till land, till och luften.sjössatt systemet
gförsökerleder det till mindre stressad arbetssituation branschnätverket hittaIen ett-

för chaufförersåväl trafikledare. beräkningssätt för godstransporter-som gemensamt

miljöbelastning. Målet konsen-år att ettnas
susbeslutNya ökar konkurrenskraften branschen. enkeltinom Det inte såsystemet är

Beräkningar lett till den ihop de olika faktorernavisar spelar invägaatt systemet att att som
begripligt.transporterade mängden gods har ökat med och detpresentera

30-40 till utsläppprocent samma av avgaser.
fordon personalDetta och har färdvägen medBästa ITutan att mer

anspråk.tagits i och Mobitex har kommit förGPS stannaatt
Mobitex och klararGPS fortfarande radiokommunikationmenså.än ärsystemet mer

Transportkvaliteten kyltransporter dominerande.år ett
användningsområde. fordonsdator kommerEn informationsteknik förNu ävenannat ny

håller reda och larmar till trafik- färdvägen.hitta bästapå storstädernaInne i årtemperatur att
ledningen fungerar. hållaplötsligt det viktigtnågot inte Ett tiden och hamnainte i onö-om att
temperaturfall skulle kunna indikera bland diga köer. ambulanser, brandkår ochFör taxi är

freonutsläpp. det självklarhet.annat ett en
Varför Bilspeølitiøn miljonerVäxjö Dynafleet frånDatasystemet Volvo detz 1,8 ärsatsar

installera moåitex och allaGPS för hitta bästa fårdvägen.på Trafik-i sinaatt senaste att
° förarenbilar information kommer till kansom se

Självklart konkurrensen starkt skäl. det köbildningar längs den tilltänktaår ärett om-
får också fler och fler förfrågningarMen och därigenom kan undvika onödigavägen,om

vilka miljöeffekter Redan utsläpp.transporterna ger.
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infört datoriserat föranslutet till Färddator det harSystemet sinaär ett systemen som
blev färre lastbilarkan uppgifter bränsleförbrukning, Resultatettransporter. attge om

i frånmotorslitage, körsträcka med behövdes till15 13 inomvägarna, ettmera.
infördes.Volvo uppskattar Dynafleet effek- .halvår från det systemetatt ger en

tiviseringspotential till Då25 procent.upp
fordo- KörstilenMobitex och installerade ocksåGPS har betydelseiär även

miljön.Även körstilen har betydelse förnen. -
dryckesdistributör Engelskatysk Frankfurtområ- lastbilsförare har köraEn i tränats att

beñnnerhslg dentrafikledarenPådatorn lastbil ochkan fordonen ochhur mycketlastde har. Trafikledarenväljer är närmastsomsevar
sänder körorderviamobitexnätet.Chaufförenfår körorder skrivareochbekräftarkörordem mobilatermlnal.sin sin viasinen
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mjukt. mindre bensinförbrukning5,6 Med datoriserad ruttplanering, digitala kar-procent
blev det för distributionsföretag. och elektronisk dokumenthantering EDIstörreett tor

kan ytterligare vinster.o göraman
framtidens li långt ifrånIT Jag inte såtransportsystem äratttror en pap-

Swahn vill ocksåMagnus betona perslös hantering transportsedlar,IT där adminis-inteatt

elektroi-ilöser allt. viktigt transimänniskan, uppgifterDet och juridiska överförstrativaär att
porttekniken och IT niskt, avslutarintegreras i organisationen. Kulich.Martina ä ä ä

TransportBilspedition Logistics BTL AB ASG AB
iMagnusSwahnfMartina Kulich -

i i08-78231 00Telefon: 08-621 Telefon:00 ;
08-795 08-782Telefax: 75 Telefax: 2108- s, iimartina.kulich@biispedition.btI.se i i iE-post:magnus.swahn@asg1.asgabsomViE-post: i i
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hjälperDatorn
.

Göteborgsresenärer
spårvagnarska bli lättare fram Göteborgstrafiken. ochsig i BussarDet att ta ges

för bilisterna det köer.företräde vid rödljusen och digitala skyltar talar ärom var
databas bakom allt.KomFrams hjärnanär

trafikprojekt databas och därifrånkallas det ska centrala sändsKomFram KomFramssom
göteborgarna andas lite skyltar hållplatserna ochlättare. Göteborg data till digitalaatt ut
har tidvis haft problem med luftförore- tid kansedan Internet. Nuävenstora uten man

från vägtrafiken. ochdel alltså lugnt kvar hemma läsaKomFramningar sittaär morgon-en av
Göteborgstrafiköverenskommelsen, stället för ochGöken tidningen ii i stå snöyran sväraatt

Realtidsinforma-folkmun, lagts malpåse grund den försenade bussen.i översom nu av
politisk bättre tidhållning och ökadleverMen KomFram tionen väntasträta. ännu, om ge en

reskomfort, förväntassparlåga. känsla vilket siktpåän geav
fler kollektivtrafikresenärer. Och fler som

ifrån desto bättre förställer bilen,flyt trafiken Göte-Bättre i sig

Syftet borgsluften.med med hjälpKomFram är att av
modern informationsteknik trafiken flytaatt
bättre. särskildt kollektiv- kanEn Mersatsning görasgörs

redantrafiken. datorer byggsoch har detBussar Menspårvagnar system nu uppav som
fordonsdatorer osynligsommed innehåller Spindelväv utmed kangatunätetutrustats som en

information befinner Bland kanfordonen mycket kol-sig. så.göra än annatom var mer
bussar och lektivtrafiken företräde vid trafiksignaler,kan där-Passagerarna i spårvagnar ges

får utryckningsfordon för-med beräknad ankomsttid sikt ocksåtill slutstatio-veta samma
och anknytande eller buss också bilisterna ska hjälp. bus-spårvagn Men Attmån.närnen en

information finns släpps fram fåroch innebäraSammaavgå. i spårvagnar inteväntas sar
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bilarna blir fast långa köer, då skullei aktuellainget trafikläget, det köer,uppståratt var var en
Det trafik- olycka har hänt Sådan information skavara vunnet. systemet attnya styra etc.

signalernas växlingar totalt medföra bilisterna kunnaväntas digitala skyltar eller i sinasett
mindre vid ljus för bilisterna. hem ochväntan arbetsplatsenrött även via Internet.

räknarVi med minskningZO-procentig baraFrågan kommerären om resurserna att-
väntetiderna, Jan-Olof Berndtsson räcka till för helasäger paketet den planeradeav närnu

Trafikkontoret Göteborg ochi projektledare finansieringen med vågtullar ha gåttut attser
för KomFram. Göteborgs bilister använder intet.om
cirka miljoner liter bränsle20 deår står Det återstår Jan-Olofnär Berndts-sägerper att se,-
och korsningar,i här finns samhällsekonomisksåväntar harVi visat högstoren son. en
potential till miljöförbättring. investera i KomFram-projektet, lik-nytta attav

Framkomligheten kan också förbättras andrai IT-projekt trafiken.isom
bilisterna information detattgenom ge om

I Om ivid trafiksignaler minskar såstoppen mycket kal-somi kylerat 20 procent motsvarande cirka miljoner5sparasl-
liter fordonsbränsle i Göteborgstrafiken. Det inneperZ
bär också minskade utsläpp kolväten, kväveoxider, kol-AavLJJ

I- dioxid med Potentialen vad ökad andel kol-mera. av en
O Iektivtrafikresenärer skulle innebära bränsleåtgångi och
Q. Iuftutsläpp betydligtär så. procentsVidstörre än 10
Q minskning biltrafiken minskar bränsleåtgången inomav
i Göteborgs kommuns medgränser 15 miljoner liter bräns-.
E år.per

TrafikkontoretGöteborgs stad
K0mFram
Jan-Olof Berndtsson

Koml-ramzHemsida
http://www.tkgbg.se:28O
Telefon: 031 -611 6 48
Telefax: 031-711 98 33
Hemsida Göteborgs stad:
http://www.goteborg.se
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Intelligent hus ger
energivinsterstora

intelntelligenta döljerfasadenbakomStockholm.centrala Menutopilängrehus är en
verklighet. Birgergradhögsta helleri inomhusVälintelligentutan inte.sigen synsett

iStock-föradressenJarlsgatan 53 ettär av udda hus.dettaavslöjaringet är ettattsom
"tänkande" hus. Denholms nyamer med vackratraditionellfinns receptionHär enbåde ochdatatekniken pengarsparar hiss.taklamporgolvet,marmotplattor i samtmiljö.

specialiseratföretag sigbörsnoteratEtt som
kalladesjukvården, såspetsteknologi inomkanekologiskt hus principimiljöanpassatEtt

strålknivar, värdlokalerna; Vårhyr ioch in siglerhyddanhur Lappkåtan,helst.ut somse
iteknologi kanfull medbostaden,modernaden möter upp.

hushållar intelli-detmärkaskallde Man inte ärekobyggenalla klassas ettattomsom --
fastighets-Wildros,förklararhus, Göranmed gentnaturens resurser.

kännetecknar förvaltare, El.Rudhammars DetSetintelligent hus ärdåvadMen avenett
datatekniken.med denför fördelarnasläppas inha högt IQMåste nyaattettman

där efter-socialf husEller detär grannarett
Fjärrkontrollochblommorochsänder vattnar passatpost

belys-ventilation,reglerasfastighetenklivavarandra Iin värme,barn katter Låtoch åt osssex
medainbrottslarmochpassagekontrollochskötebarn ning,elektronikindustrinsi nya i

ocksåinnebärTeknikendatateknik.udda huset.med det litebekanta mera av nyoss
ocharbetardeförlösningarspännande som

i husenivistasIntelligent inre
rörelsedetektorer iExempelvisförbiStockholmstrafikenDen rummentäta getrusar -

släcksautomatisktljusetsignalerStockholm. närtill Utåthar kommitHösten per-attsett
rummet. släcksdet sonalen lämnar LjusetZO-talshusetmärks gamla iingenting automa-
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tiskt lokalerna efter klockaningen sig Gladh föregångareKnut och denrörom var en-
det bara17.00. Men möjligheterna tiden det projektetär slagi sitt istörstaen av var norra

den tekniken för med Sensorersig. förklararEuropa, Göran Wildros.som nya
kompenserar för ljusflödet utifrån och anpassar
ljusstyrkan till exempel arbetsplatsens data- elektronikkretsNy
skärm. Intelligenta hus talade redan förjapanerna om

Fjärrkontroll verktyg för degivet sedan. dåär 15 år det kuriosaMen med talan-ett som var
arbetar huset. Med den kan dei reglera ljus- de dörrar och fictioninspirerat.science Iannat

tekni-istyrkan arbetsrummet till förutbestämdi dag har tekniken tänkandeDenen mognat.
behaglig direkt från skrivbordet.nivå lik kenPå bygger helt elektronikkrets,som en ny
nande kan ventilation har utvecklats Kalifornien,sätt även Värme, i USA. Den utgörsamt en

funktionerrad regleras individuellt i hjärnan detvarje intelligenta kalladei bussystemet.sårum.

dag finns det olika teknikerI och standarder.

Störst i Europa kunnaKärnan skicka dataärnorra överatt samma

den teknikintresseradeDet eldsjälen ledning strömförsörjningen.Knut Datanätetvar som:
Gladh börjani 90-talet fick idén det kallas Lon eller Local Operating Network,som attav
här borde Sverige. Helti några samlingsbegreppprövas Det för överföringärutan stat- ett av
liga bidrag lyckades han och medintressenterna mätdata och styrkommandon, det vill säga

.det hela hamn. sambandi medI huset korta snabba meddelanden, för exempelvisro att
renoverades 1994 all gammal elinstallation styrning För styrningvärmepanna.revs avav en

och den tekniken installerades. elektriska fungerar lösningenut nya apparater ypper-

VlñldrosGöran har energianvändningenmätt före och efter sambandmedI husetrenoverades1994 all gammalel-att revs
installation denintelligentatekniken.Utvärderingenvisare installation ochav att den teknikeninstallerades. Lars-Ericut Foto:nya

ochmiljögärhandi hand.Foto:LarsEricSjölander. Sjölander.pengar
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ledningsdragning behövs. Ettligt. Ingen ny
elektroniska led-alladessutomfungerar iLon

ningar, radiolänk, kabelteve-telefon,elnätet,

och oberoendevidare. Detledningar så är av
centralöverföringsmedia. harNätet ingen

övervakaroch idatabas nätet somstyrsom
stället intelligentaharvanliga lokala inät, utan

identifie-har uniknodnoder. Varje en egen

ringskod.

begränsning-egentligenTekniken har inga-
fanta-baraWildros.berättar DetGöran ärar,

for teknikenvad densin gränsersätter nyasom
ikan igöra.

-lAlla medborde byggasoch bostäderkontor

teknikenIT-teknik.avancerad Den smarta
direktaminskar deochresursslöserietminskar,

miljöoch hälsa.kostnaderna samt spar sedan,redanför Men15hustaladeintelligenta japanernaom
fiction-talande och sciencemed dörrardå kuriosa annatdetvar

dagharteknikeninspirerat.l mognat.
lägenheterför 100Spar

tekniken-denmedminskarmängderna nyaenergianvändningenWildros harGöran mätt
konventionell ledningsdragning.medjämförtintelligentadenefter installationochföre av

ochUtvärderingentekniken. visar att pengar
Tänkande väggarhand.handmiljö igår

Årsförbruk- välkän-sjuka husochMögelbesvär; allergier ärmycketharVi ström.sparat-
behovdet finnsstorleksordning da begrepp visar40medhar reducerats i ett avningen attsom

det byggaKonkret betyderIT-byggande. såcirkaharräknat vi attI sparatprocent. pengar
villtänkandekallade Det väggarsägaväggar.kronor.150 000

inomhustemperaturen,känner mäterStockholm energienergirådgivareEnligt som av

besparingen Teknikenmögel.luftkvalitet och ärförhushållselårsbasis varnarmotsvarar
också arbetsmiljösynpunkt."intressantstorlek.normaltreas Enlägenheter,100 urenav

Spänningenplast- bildasoch detlågoch nätetkoppar-sparpotential är attannan -
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elektromagnetiskapraktiskt fält, kanske det oljeeldade kraftverketinga Karlshamnitaget
Wildros.Göran det kanske behövaSå något intesäger är startas.

för elöverkänsliga. försvinner detDessutom

irriterande flimrande ljuset från lysrören. långtUSA framme

har tillsammansUSA med kraftbolagI IBM ett
A

Sydkraft Florida utvecklatoch Vattenfall intresserade sinnrikt skalli ett system som
Elkraftbolagen har för tekni- förbindavisat intresse kraftbolaget med kunder. Alltsina

ken. Sydkraft slipper skickaOm hemmet elektricitetmedi gårFaktaut som
folk för läsa övervakaskan med hjälp dato-mätarnaatt av spa- avintelligenta husom

både slant och Dataenheten kopplad tillärras en ges en rer.Datatekniken för sitt husatt styra
miljövinst färremed bilre- husets förbindsielmätare ochtämligen enkel och billig.är detMen

finns gör-det-självinga försystem attkunnaGenom det bildasnätsystematt styrasor. som av
sitt hus. bör anlitaManstyra eget enanvändningen elektro- husets befintliga elledningar.av konsultfirma. Nordic Lon Users är en nor-

niska hushållen Tilli vanlig PCdisk användarförening med drygt nätet är40apparater en
medlemsföretag arbetar medkan kraftbolagen som kopplad.jämna Till exempel kanut
intelligenta hus. informa-För mer tillelförbrukningen dygnet. automatiskt slå ochöver mantion, ring 08-744 02 22 eller

företagetslipperHärigenom från elektriskafaxa 08-744 48 40. apparater.
ocksåiattexempelvishålla kapacitet, för planerar inkluderaManatt

klara elförsörjningen under kalla vinterdagar. video- och dataöverföringar skall kopplasom

förlängningen tekniken spridsI skulle ihop kraftbolaget med kunder.sinaom- -
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Styrsystem sparar
åt sjukhusenergi

Malmö sänka kostnader.långvårdssjukhus ville energi och sinaVärnhems i spara
och ventilation blev lösningen.datoriserat och reglersystem förEtt värmestyr-

sjukhus både bralyckat. ökning. har VarnhemsdetResultatet Nu ettstyrsystemet varav nya
inomhusklimat rimlig energianvänd-sjönk energiför- ochefter investeringenFörsta året en

reglersys-finns ochfrån MWh Sedanbrukningen med 4 ning.300 199038 styr-ettprocent,
sjukhusets byggnader.installerat allatill och energikostnaderna medMWh, i2 500 tem

sjukhusetden harPå sparnivån31 procent.
fastän medhållit sedan dess, Drifttidsoptimeringin-sig årenman

80-talet hade Malmösjuk-ventila- Redan börjanfört behovsanpassad dygnet-runt i aven
V

medhuset kommit igång energisparinsatser.tion.

energisparprojekt kallatstartade dåVMan ett

gick helt enkelt"drifttidsoptimering". DetinomhusklimatBättre ut
mellan klockanventilationen stängdesville förbättra inomhusklimatet ochVi att av-

energianvändningenvarvideleffektuttaget, och 06.00,samtidigt minska Tero 20.00säger

meddriftchef för gick nedNikkonen, dåvarande sjukhuset, 30 procent.

gick vidare medreglerföretaget 1986hos och TA Con- ett nytt sparpro-styr- mannumera
f

datoriserat ochjekt och investeradetrol. i ett styr-
ventilation.för ochförändrade luftom- reglersystemoch medI 1989 värmeatt-

ventila-Samtidigt gjordesefter vilken belastning delokalerna justeringarsättningen i smärre av
luftom-drifttider, bland drogsökade totalahade olika tider dygnet den tionens annat

ned luftomsättningarfrån tilldock 4elanvändningen, bara med 450 kWh sättningen 3,5per
totalt kostnads-dygn, och det blev ingen timme.sett per
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installerades den fel för-larm vid tekniska ochStyrsystemet i utrustningenstörsta av
långvårdssjukhusets byggnader.elva underhåll kan medSystemet så göras rättattvarnar

itryck, energianvändning intervall.mäter temperatur,
med mängd ocksåpunkter.i Detmera en ger

Fakta
ochstyr-om

reglersystem fastighets-inom

förvaltning
Datoriserade och driftövervakning ärstyrsystem

standard vid nyproduktion fastighe-störrenumera av
och ofta vid ombyggnad flerbo-sätts in äventer av

stadshus. "datoriserad undercentraI", kan kon-En DUC,
trollera och de flesta tekniska fastig-istyra systemen en

lås-het, till exempel ventilation, belysning, ochvärme,
ning dörrar. Undercentralen hus sänder infor-i ettav

vidaremation ventilation med tillvärme,om mera
ledningscentral, vid fel går ocksådet larmuten

På såtill jourhavande kanvis helareparatör.
husbestånd kontrolleras från endaen

Iedningscentral.
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Satellitstyrd tröska

behovgödslar efter

får då för lite eller fördelar åkern antingensåkan bonden gödsla precis mycketNu av
i åkern behöver. Specialutrustade leder till onödigamycket gödning. Detsom senare
skördetröskor skörden och spridermäter kostnader och utläckage till vattendrag etc.
gödning efter behov. "Precision farming" utanförgård, Väst-På Bjertorps Vara

precisionsjordbruk kallas det moderna- - försöksodlinggötaslätten bedriver Agroväst
datastyrda jordbruket.

med den tekniken. Magnus Ströman,nya
ÄnSvalöv-Weibulls för driften.Fler och fler svenska jordbruk bruk såi ansvarigärtar nu

skördar ochlänge har baraskördetröskor somgmed hjälp satellitstyrd två gångermanav
fördet krävs underlagpositionsbestämning, kan exakt gödslarGPS, gång,avgöra attmeren

hur mycket gödning olikabefinner åkernsåkern tröskan säkertsig i visst avgöraettvar
behöver.ögonblick. Tröskorna också utrustade med delar långsiktigtär

speciell för skördenutrustning mätning av
kvadratmetern när.

åkerSkörden kanvarierar änmer en man
lekman. Skördemätningen kantro sam-som

manställas till skördekarta underlagen som ger
för hur mycket gödning behövs olikasom

användsdelar åkern. Normaltav en genom-
åkern,gödselgiva helasnittslig storamen

hjälp kanMed det satellitbaserade GPS tröskanssystemetav
position fältet tröskanochbestämmas.En imottagare sta-en

korrektionär enhet sateliiternassignaler.Genomtar attemot
tionssignaiersändsfrån den enhetentill tröskankanstationära

med god noggrannhet.Källa: Jord-positionenbestämmas
brukstekniska "Teknikför lantbruket".institutet
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ofta marken åkerns utkantbehöver underlag från till fem ligga träda. Det iMan års i ärtre-
näringsämnen. biefiektläckerskördar för urskilja Enårsmånsvariationen, mestatt avsom

Sitröman. brukar eko-säkert markMagnus Det inte inte änsäger är att att mer som german
biologiska mångfalden kangödning dentotalt använder mindre nomi är attsettman

gödning åkerns utkanter kan bliden sprids kommeråkern, attgynnas, genommen som
ivilrzon.bättretill inytta.

USA,tekniken harDen sitt inya ursprung
där linda. förhoppning-Meni sinvilavad kanAvgör är ävensom men

darateknikenfrämst satellit- ochberättar EnglandMagnus i är om attstoraatt man arna
medföra såväl drifcsekonomianvänder metoden för vilka delar ska bättreavgöraatt somenav

minskad miljöbelastning.dålig växtkraft de bordeåkern har enså attsom
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miljovanligaDen

trafikskolan
IärisigLiljeholmen utanförI Stockholm finns ovanlig trafikskola. eleverna köraHären

släppa någrautan att ut avgaser.

2000Miljötrafikskola ligger första uppskattarvåningen medelelevenJag använderatt-i
vanligti kontorshus Lilje- hälftenvitt bensin jämförtsexvånings mycketi medsåett en van-

holmen, helt NUTEK. högEnrtio bilskola, Brüllhoff.Jürgennära sägermeter

vindkraftsvinge vid parkeringsinfarten till iNormaleleven använder körsimulator cirkatra-
fikskolan signalerar här verksamhetpågår körlektionstiden,att 15-25 elevervissaprocent av
med alternativa energiförtecken. till tredjedel.upp en

Brüllhoff fick tillJürgen idén miljövänli-sin

trafikskola han gick vattenfesti- Kopplad till reglagennärga runt
valen Stockholm Vägverketi Simulatorn består1995. dataskärm ärsommaren enav som

vanligadär och visadeen körsimulator, där kopplad till de reglagen Renaultivar man en
kunde lära köra bil med hjälp data-sig Clio. Alejandra harFuentes, år, just sig17ettav satt

kom ditJürgen och tittade dag tillrätta förarstolen. Alejandra harvarje i redan juste-program.
tilloch han övertygad simula- rat-backspeglarsist och och diskettin sin isäteattvar om satt
skulle kunna användas bilskola.i Han simulatorn.torn en

köpte simulator och hyrde elbilar och elevtvå Varje har disketter håller redaen en egna som
varlokal. Sedan det bara köra hur långtigång. iatt avanceratman programmet.

kör-sEleverna börjar grundutbildningen med klara felfrittMan måste innanett momentav
simulator sedanoch vidare med elbil. detgår fortsätta medgår nästa.att
Under den tredjedelensista utbildningen dag ska AlejandraI ochtränaav att starta
används miljöklass I-bil. riktar uppmärksamhetenHonstanna. mot
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och befinnerkopplar och mål Pådatorskärmen samtidigt hon sig vägen. envar mansom
huvudmeny finns olikavanlig bil. Bravo du igenom,växlar avsnittprecis i attsom en

uppgifter reglage,bilen med basalalyckades köra vänligoch iväg", sägerstarta omen
övningaf. Elevernainställningar vägen,simulatorröst. etc,

för enligt bestämd planfick duNu avsnittavsnittLite röst:säger tar ensammasenare
för trafikundervis-reglerfrikopplade försent. följer Vägverketsför du Påmotorstopp att som

alla fotpedalernaskärmen kan Alejandra ning.trese
dem hon ska hittaoch med hjälp huravgöraav

och kopplingspedal.dragläget mellan Omkörninggas-
kommit liteCaroline Hueck, år,17von som

prova kritisklängre AlejandraavståndSvåruppskattat sättsän att en
köraförbivid dålig siktgrafik bilen skaDataskärmen har bilder där Honsituation. enen av
plötsligtparkerad ochIbland kan det lite busslängssig svårt rättrör vägar. upp-parera envara

för Carolineframförliggande före dykande bil. låseravstånd tilluppskatta Det sig somatt
docktvärbromsa. Krockenglömmer att syns

med orden Du krocka-bara datorskärmen
4

de.

körskolesimulatorerfinns bara iDet tre
trafikskolaförutom iSverige, Jürgens en

högskolan Lund,och vid SimuAlingsås i

fransk uppfinning.latorn är en
egentligen halvsimulator,Det sägerär en-

faströrelser,Brüllhoff, känner ingajürgen man
detsimulatornelever tycker sigvissa närröratt

svänger.

mycket har simulatornklaraFör såatt av
486-liten kapacitet. drivsrelativt Den av en

hårddisk bara 4har MB950 menprocessor,

på långtdisketter håller hurbiiskoieeiev redaVarje haregna som
Manmåsteklarai ett momentavancerat programmet. avman

går fortsätta med Foto: Sturefelfritt det nästa.innan att
Ytterberg.
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MB simulatorn kännsinternrninne. Det gör att

programväxlingenlite ibland, cirka 20-trög tar
sekunder grafikenoch lite kantig.är

Simulatorn dock populär hos ungdomarna,

speciellt bland uppskattartjejernas attsom
simulatorn utsläpp.inte någrager

Det omkring halvtimmeslektio-18-20tar-
grundprogrammet för körsi-igenomattner

mulatorn, Brüllhoff.Jürgensäger

bilvana killar-klarar detVissa mindre-
simulatorprogrammetgtid. Flertalet klarar av

för otålig eller saknar datorvanaärmen man
kan det dam trodde självEn 72-årigsvårt.vara

JürgenElbilar dyra inköp har,är i och enligt Brüllhoff,mycketdet skulle henne hon visadesigatt passa men dåligt agdrahandsvärdeoch orimligt hög kostnadför vägskatt.
sakna det tålamod ochgdendatormognad företagarefår han hellerdra förmånenSom inte nytta attavsom Ytterberg.elfordonharlägreparkeringsavgift.Foto:Sture
krävs.

avgift. Kanske han ifrån och börjamåste
sedan med biobränsle- eller hybridbil stället.dator, elbilFörst i

Lacko, 24 klaratEva har grunderna teoriundervisningen används förutomår; Föriav
simulatorn köroch såväl elbil katalysa- vanliga teoriböcker också cd-rom-programsomnu ett -
torbil. KörskolanbehöverHon dragläget. interaktivt utbildningspro-inträna att ett-

justskaHon elbilen, Volks- gram", framtaget Liber-förlaget och Kullaiut turen av
City Stromer. Interaktiv Multimedia. finns informationHärwagen
drivs elmotorDen styrda- och frågor trafiksituationervägmärken,styrssom avav en om

bilens laddning,styr gaspådrag, medbroms-tor mera.
tolvning och blybatterier. hyr elbilarnaJürgen

Stockholms inköp ochstad. Elbilar dyra iärav
har, enligt mycket dåligt andrahands-Jürgen,

värde och orimligt hög kostnad för vägskatt.
Sorn företagare får heller draJürgen inte nytta

attförmånen elfordonhar lägre parkerings-av
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Produktion, och användande medför olikaIT-varortransporter av
miljöeffekter. produkterna längre kan användasNär inte måste

förbeståndsdelarna hand miljöriktigt miljönintesätttas ett attom
drabbas.ska

den synliga miljöpåverkan medför användningenUtöver IT-pro-av
dukter också indirekt påverkan miljön, bland för-annaten genom
ändrade konsumtions- och transportmönster.

Informationsteknikindustrin global bransch knyterär en vars varor
hela världen informationsteknikföreta-nätverk.i Deett storasamman

finns också representerade de flesta länder. Med hjälp telefon,igen av
dator och kan allt utsträckning kontakt medTV i större vem

eller skaffa informationvill det händer jorden.mestaoss om som
informationsöverflöd rika möjligheter till företags-Detta ger nya

idéer och skapar mängd kontakteren nya
mellan människor skulle haknappastsom

ulärt känna varandra det kontakt- .@om nya
hade funnits. Samtidigt kanintenätet

de kontakter skapas göra attnya som -
vännervill träffa och affärs-våra nya

kontakter verkliga livet, vilketiäven ,
skulle kunna nettoökning vårtge en av resan-

kommeriattde. påverka livs-Hur våra vårnya vanor
miljö dock förutsäga.svårtär att

kan effektensikt den samlade IT-användningenPå av ge
upphov till samhällsförändringar, ändrade levnadsmön-stora

det dag kan föreställningi sigsvårt göraster attsom vara en
trodde växthuseffekten och ozonhålet ellerVem 1970om.

skulle skicka till Bill Clintons katt25 åratt e-postsenare
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Arnfalk, forskare vid Internationella miljöinstitutet vid LundsPeter

har ställt modell för beskriva totalauniversitet, IT25 påver-attupp en
kan miljön. Modellen beskriver den totala miljöpåverkan för pro-
dukter och livscykelperspektiv. Miljöeffektertjänster isett ett upp-
kommer vid produktion, försäljning och distribution, utbyggnad av
infrastruktur, underhåll, drift och skrotning.

Syftet med denna forskning beskriva vilka delar modelleniär att
miljöpåverkan, eller åtgärder kanpositiv negativ, såstörstsom ger att

där de bäst behövs eller kan föreslås för realise-in satsningarsättas att
informationsteknikens potential.positivara

Enligt modellen har miljökonsekvenser delsIT:s produktions-en
och operatörsida, dels konsument- och användarsida.en

Produktionssidan omfattar all till exempel datorer, tele-utrustning

foner och den infrastruktur telefonnätverket behövs för attsom
kunna använda det tjänsteutbud tillhandahål-utrustningen samt som
les TV-sändningar, videokonferenser medmera.

Konsumentsidan alla miljöeffekter vid användningen olikaavser av
IT-applikationer distansarbete,e-post, mobiltelefoni med flera.

Arnfalk skiljer här direkta och indirekta effekter.

lT och
dess miljö-

konsekvenser
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innehållProdukters farliga ämnenav

främst förknippasmiljöhot med avfallet uppkom-Det IT ärsom som
från kasseradealla med innehåll miljöskadligasitt ämnen.mer varor av

Kretskort miljöfarligainnehåller bly, brom, sil-antimon,ämnen som
och beryllium. Katodstråleröret innehål-TV-apparati 28-tumsver en

ler drygt kilo bly.ett
Plastkåporna till datorer, och videoapparater förTV- med stårmera

tillskott bromerade flamskyddsmedel, de för-även värstastora av om
frånbort produkter. Kadmium har till helt nyli-eningarna tagits nya

vanligt nickel-kadmiumbatterier laddbara produk-varit i i mångagen
främst mobiltelefoner och bärbara datorer, för-här harter, stormen en

bättring skett det mobiltelefoner och bärbara datorerNyaåret.senaste
oftast försedda nickel-metallhydridbatterien förmed elektronis-Ettär

ka produkter speciellt miljöproblem användningen sällsyntaär av
metaller har förut industrielli inte inomanväntsstort settsom pro-
duktion; grundämnen tantal, flera.medeuropium, yttrium,som
Eftersom djur och hittills knappt har för dessaväxter ämnenutsatts
bör de användas med särskild försiktighet eventuella miljö- ochinnan

hälsorisker kända.är

Miljöpåverkan vid produktion
komponenterna de elektroniska användsMerparten i iav varor som

tillverkas utomlands. bara integrerade kretsar ochSverige Det är mön-

sterkort tillverkas väsentlig utsträckning. Miljöproblemi någonsom
metallervid mönsterkortstillverkning främst utsläpp tillär vatten av

och organiskt material. Sedan 1970-talet har utsläppen minskat

kraftigt.

och förädling de behövs tillverkningenvidBrytning råvarorav som
medför också miljöpåverkan. gäller också förIT-varor Det råvaru-av
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utsläpp
vägtrafiken denär stör- till fabrikerna och de färdiga produkterna tilltransporttransporter av

utsläppskällansta av försäljare och konsument. Effekterna såväl lokala och regionalaärkväveoxider cirka 50
luft- och vattenutsläpp, avfall med globala uttömmandemeraprocent, kolväten 40 som

procent och koloxid växthuseffektenknappa bidrag till uttunning-råvaruresurser, samtav
75 procent. Dessutom

ozonlagret.en avkommer cirka 30 pro-
koldioxiutsläp-cent av

frán trafiken.pen

Kväveoxider bidrar till
användningMiljöproblem vidförsurning ochsjöarav

mark övergödningsamt alltmeriökande användningen kontorselektronik har lett tillDen avmark och Kanvatten.av
Årockså skadliga för ökad elförbrukning, produkterna blir allt strömsnålare.vara trots att

hälsan. viloläge. behövsdrog dator med skärm cirka 150 Watt i Nu1990 en
Kolväten bildar tillsam- bara finns dock allt fler produkter konstru-60 trendWatt. Det attenmed kväveoxidermans

för dygnet Kontorsmaskinernas strömförbrukningståatt runt.erasoch solljus marknära
för elförbrukning.kan skada totala problemSverigesstår 0,5 Ett ärozon som procent attav

växande gröda. lokalerna sällan dimensionerade för den ökade värmealstringen frånär
Många kolväten häl-ar alla kontorsapparater. kan dubbelt mycketDet energiåt så attsofarliga. Koldioxid för-

för driftenbort utrustningen.värmen som avstärker växthuseffekten
kan leda till kli-som en

matkatastrof genom
smältande poler, över-

ändra-svämningar och
avfallOmhändertagande avde klimatzoner. Koloxid

hälsofarligt.är
produkterna ska kasseras kan de omhändertas eller mindreNär mer

väl. Enligt Naturvårdsverket skrotas elektriska ochminst 200 000 ton
elektroniska produkter drygt kontorselek-år, 10 ärprocentper varav
tronikprodukter datorer, faxar, kopiatorer etc.som

Huvuddelen avfallet hittills hamnathar antingen någonav sop-
eller förbränningsugn. dagsläget cirkatipp i I 25tas procenten av

miljö-kontorselektroniken hand demonteringsanläggningar däriom
farliga metaller och plaster Cirka 85-95ämnen, sorteras ut. procent av

dators vikt problem lösa främstDeåtervinns. återstår äratten som
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bildrör och plaster.vissa

Oavsett vilken metod används vid omhändertagandet detärsom en
fördel de elektriska och elektroniska produkterna behandlas avskiltom
från avfall.övrigt kommuner har150 särskild insamling elektronis-av
ka produkter. IT-företagMånga har också specialavtal med återvin-

ningsföretag recirkulation företagets produkter.om av egna
Vid demontering manuellt. Miljöskadligaisär kompo-tas varorna

PCB-haltiga kondensatorer och batterier innehållandenenter, som
bly, kadmium och kvicksilver, för vidare tillsorteras ut transport
anläggning kan behandla miljöfarligt avfall. Aluminium, stål ochsom
olika plaster säljs för materialåtervinning.

Miljöproblemen vid demontering främst arbetsmiljökaraktär.är -av
ÅtervinningTre anläggningar, Elektronikstörre 8C GotthardAB,

Ragn-Sells Elektronikåtervinning och TechnoworldAB sköterAB,

huvuddelen elektronikåtervinningen landet. finnsi dessutomDetav
mindre företag,många flertal arbetsmarknads-ettvarav startats som

projekt olika kommuner.av
VförbehandlingsmetodFragmentering till metallåtervinning.är en

Skrotet krossas och sedan olika fraktioner,i ickejärn,sorteras som
magnetiska metaller och avfallsfraktion.övrigt Elektronikskroten
fragmenteras inte miljöfarliga beståndsdelar harutannumera att sor-

borti förväg.terats
jVid metallñtcrviiw används elektronikskrotning förråvarasom en att

metallerutvinna koppar, nickel, guld, silver och platina. Det ärsom
ochframförallt kretskort "teleskrot omhändertas.som

Vid förbränning elektroniska produkter tillsammans medav annat
avfall elektroniken för mindre del utsläppen kad-svarar en av av a

bly, krommium, och kvicksilver. Huvuddelen metallerna hamnarav
antingen slagg- elleri restfraktion vanligen läggs soptipp.en som

Problem uppkommer vid deponering. Utlakningen metalleräven av
och organiska ämnenfrån avfallsupplag kompliceradärett en process.
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medläckade flestadock troligentiden kommerMed ämnen utatt
elektroniskabeståndsdelarmiljöfarliga iDärför börlakvattnet. pro-

deponeras.helstdukter inte

Derasstápä dygnetförkontorsmaskinerkonstrueras runt.fler atttrend alltfinnsDet atten
elförbrukning.totalaSverigesstårförströmförbrukning 0,5 procentav
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återanvändsDatorer

bitbit för
bit.På Technoworld i Bräkne Hoby Blekinge återanvändsi datorer bit för Och man

plockar isär dem för hand. Delarna återvinns sedan på miljöriktigtett sätt.

anlitaGenom Technoworld, får den filialen Sollefteå handi 2 500att rentman tarnya om
Mindreför kronor195 TV. hem- elektroniskt skrot Skrotet kommerår.samvete per ton per

elektronik kan bli med för betydligt från 80-tal kommuner och fler företagännuman av en ett
plägre hand allaFör datorer och detorganisationer. längeMen såäratt ta ännusumma. -om

och hemelektronik betalar kilo. bara liten bråkdel datorerna hamnarannan man per en av som
Peter Domini, trend- rätt.en

känslig heterentreprenör,

grundaren Technoworld. Baklângesi fabrikenav

Blekinge.hängdeHan med miljöde- Allti började Bräkne-Hobyi i Den

hatten och kände vinden finska datorjätten Nokias datorfabrik tillatt var
ihade och1992 salu ochsjösatte slog till.Peter fickvänt Domini bidragHan

montörerPeterDomini. då affärsidé. Tidensin då från anställde denågrastaten,var av som
betalt för hand det elek- tidigare hade ihop Nokias datorer. Ochatt tamogen att ta om satt

på-Ctttroniska avfallet miljöriktigt började fabrikenFöretag köra baklänges.sätt.

med miljöprofil borde villiga köpa Tidigare hade skrotfirmorna vackert fåttattvara att
den goodwill, resonerade han. förbetala komma kasserad elektronik.sortens överatt

satsadeHan Nu Technoworld villeFirmorna denrätt. åtråvärda kopparnomsätter åt och

miljoner kronor20 dubbelt myck-året, ädelmetallerna. såldeså godbitarnaDe vidareom

ingenden konkurrenten. Technoworld brydde förststörste plockasig bortet som men attom.
iingår Stenakoncernen.i deSverige giftiga komponenterna.numera

demonteras 6 elektronikskrot.000 De 30 Demontörerna Technoworld arbetarton nog-
anställda, 26 här Bräkne Hobyi och fyra vid och missar inget. De isär I Vgrant tar en
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tillkommer ismältverkför Järneträcker i Asien.kvartmindre halvtimme. En nyttaän en
smältsaluminiumprylarnaoch iDanmarkdatornsMellan och60PC. 70 nerprocent aven

.och Älmhult.i smålänskaochTysklandplast imetaller, 30-40vikt ärär procent
kåporbland återvinnsPlaster frånmiljöfarligtcirkaglas. Resten 0,2 är annat somprocent

Småland.firma Restenbyggmaterial iavfall. av en
bättresopvärmeverkeldas itilllådor för iMetallerna kastas upp väntani etttransport

Koppar, plastindustrin.återanvändningsprocesser inomHalmstad.Bilfragmentering iStena

zink, tillskickas vidareoch rostfrittmässing
framtideniFörbjudet kastaatt

Technoworldför anställdpåfemtonbara attminuterDet tar en
tillkasseras.kretskort De gårMånga måsteSjölander.Foto:Lars-Ericdemontera PC.en

och andraguld, silverRönnskärsverken där

först skall PCB-plockasädelmetaller Menut.
ochmed kadmiumbatterierkondensatorer,

för miljönfarligtkvicksilver och ärannat som
bort.tas

blir detkretsloppssarnhälletframtidadetI

elektroniskakastaförbjudet apparateratt
demeldaheller ifårMan intesoptippen. upp

sopvärmeverken.
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minimeraOlika sätt att

informationsteknikens

milj öbelastningnegativa

finnsDet många de effekternaminimera negativa informa-sätt att av
tionteknikprodukter, till exempel vid tillverkning, samband medi

Detta handlar dockavsnitt framförallt vadtransporter etc. om som
kan för miljöanpassa produkterna och olikagöras förstrategieratt om

handskas med avfallet.att

Miljöarzpassade produkter
köperNär produkt finns alltid möjligheten väljaman en ny att mer

eller mindre miljöanpassat, förutsättningunder har kunskapatt man
olika produkters miljöfarlighet. Med ökade miljökrav samhälletiom

har olika för miljövärdering produkter fram. Blandtagitssystem av
dessa kan nämnas:

Miljömärkning°

Miljövarudeklarationer°

enligtKrav miljöstandardervissa°

Miljömärkning
Miljömärkning syftar dels till främja utveckling miljö-att en mot mer
anpassade produkter marknaden, dels vägleda konsumenten iatt
dennes val produkt.av
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mark-produktervilkamiljömärkning VisaPositiv sättär attett
myndigheterföretag ochmiljöanpassade. Vissanaden är mestsom
upphandlingvidprodukter,miljöanpassade sinockså kravställer

efterföretagen till sinadärmeddriveroch i viss mån att varoranpassa
blandfortlöpande,utvecklasMiljökriteriernakrav.kundernas annat

Miljöanpassat. nedan.framgång sevaritProjekt Kontorhar en
världsrykte.harbildskärmarmed vunnitarbeteTCO:s

upplysa inne-syftar tillmiljömärkningNegativ attatt en varaom
batte-exempelvisundvikas,bör måstefarligthåller visst ämne somett

märkas med återtagningssym-nickel-kadmiuminnehållanderier en

bol.

tillmed anknytningmiljömärkenantalfinns positivaDet ett stort
produkter:elektroniskaochelektriska-

har kri-Miljömärkning,administreras SISNordiska Svanen, avsom
1997,licenspersondatorer januarien imiljömärkningförterier av

skri-licenser,engångsbatterier tvålicenserkopieringsmaskiner tre
batterier fyra licenseruppladdningsbaralicens,faxaroch ingenvare

telefoner.förförstudielicenseø. pågårelvatonerkassetter Enoch

miljökriterierMiljöval har ingaNaturskyddsföreningens Bm -
ochproduktionendäremotIT-produkter, persontransporter..av

bildskärmar.förmiljökriterierTCO -92 -
ochbildskärmarpersondatorer,förmiljökriterierTCO -95 tan--

igentbord.
september 1996hittillssaknasmiljökriteriermiljöblommaEUs: -

Äingeln TysklandBlåför batterier. iförstudieIT-produkter,för pågår -
kopieringsmaskiner. EPAochdatorermiljömärkning stationäraav

meddatorer, skrivareenergisparmärkningUSAStarEnergy mera.av-
Österrike kopiatorer,frånmiljömärkningarfinnsDessutom

datorer.Tyskland,och TüVdatorerHolland TV, Taiwan
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iljövarudeklarationerM

Miljövarudeklarationer tänkta information miljö-är att ge om en varas
påverkan under hela dess livscykel från till avfall ochråvarauttag av
återanvändning. Deklarationerna värdefulla vid upphandling och.är

inköp.

Kretsloppsdelegationen har föreslagit regeringenatt gerA
Kemikalieinspektionen uppdrag utreda möjligheteni till miljö-att ett
inriktat informationssystem för elektroniska produkter. skul-Systemet

miljövaru-bland omfatta och innehållsdeklarationer.annat
CommissionarbetsgruppEn forinom Economic ECE harEurope

fram förslag till vad miljövarudeklarationtagit bör innehålla.ett en
svenska branschorganisationen för kontorselektronik,Den harSITO,

utformat miljövarudeklarationer för datorer, kopieringsmaskiner, skri-

och faxar. IT-företag har anslutit till vilket innebär30 sigvare systemet
300-400 modeller miljödeklarerade. miljödeklaratio-SlTOzsäratt Ca

har också spridits och Danmark.Norgener
-Deklarationerna används vid upphandling landsting,mångaav

kommuner och företag, Axelsson, miljöansvarigBjörn SITO.säger

Projekt Miljöanpassat Kontor

Projekt Miljöanpassat samarbete mellanKontor NUTEK,är ett
Naturskyddsföreningen och Projektet syftarTCO. till påverka leve-att

fram miljöanpassade kontorsprodukter. Dessutomrantörer att ta mer
ska de arbetar kontor praktiska miljöråd, till exempelsom om
hur kan energi.man spara

Projektet har fram inköpsråd för professionella inköpare.tagit Dessa

råd består antal frågor kring energieffektivitet, arbetsmiljö ochettav
miljö inköparen kan ställa till leverantör. hjälpme-sin Somyttre som

fördel utvärdera finns också tolkningsnycklar.att svaren
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skrivare,bildskärmar,inköpsråd för datorer,finnsIT-utrustningFör

och bläckpatroner.faxar, kopiatorer Maria Losman,samt toner- som
ProjektNaturskyddsföreningen, tyckerjobbar med projektet att

företagen bättredehar lyckatsMiljöanpassat Kontor att tastora
tycker hon myck-produkter innehåller.reda vad deras Däremot att

ska bli miljöanpas-produkterna verkligenfinns förkvar göraatt attet
sade:

elektronikbranschenförmåmedlyckats brahar såVi inte attatt se-
klorerade flamskyddsmedel.bromerade ochanvändningenöver av

Hamskyddsmedlen miljö-de redanerkänner baraMan ersatta geratt
förberederochhar vaknatproblem. branschenMen gene-nu en ny

inköpsråd.ration

miljöstandarder,enligt vissaKrav

och EMASISO

ellervärldsövergripande miljöstandardsystemet ISO EU:sdetVare sig

kravmiljöstyrningssystem innehåller dagsläget någraEMAS i pro-
arbetedockmiljöfarligainnehåll ISOdukters Inom pågårämnen.av

för miljövarudeklara-miljömärkning ochstandarder förmed flera en

tioner.

klara börjanför miljömärkningStandarderna i 1998,väntas avvara
miljövarudeklarationför Genomstandarden något att varasenare.

följa deföretagISO-standarden principeransluten till sigåtar attett

miljömärkning.finns för till exempelsom
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förStrategier

omhändertagande av

IT sopor:s

återbrukas.produkter första handresurssynpunkt bör "uttjänta iUr

dator andradin långsammavänkretsen behöver IKanske inågon

och ingående komponenterhand bör produkterna återvinnas.isärtas
brännas eller läm-kan sedan läggasblir soptipp,De överrester som

miljöfarligaomhändertagandeför ämnen.avnas
avfallet bör fabri-för delskadessa inteFör utgöra storresteratt av

komponenternatillredan vid utvecklingenkanten sin attseav vara
och ochanvända igen.igen igengår att

ofta braoch företag kanavfall för konsumenterDet är vara ensom
tillhitta köpareproblem kan dockför andra företag. Ettråvara attvara

avfallsbörsTyskland haravfall. Internet.justIsitt startatman en
Recycling Informationandför börsen WasteWarisAnsvarig är

http://www.wxvi.de.finnsinformation IInternet:Service. Mer

elektronik-kanskeavfallsbörs för byggvaror.planeras SnartSverige en
får liknande börsvarorna en

framtiddet handlarom...""Det minar
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Producentansvar
motverka informationsteknikensFör inverkan harnegativaatt rege-
kretsloppsdelegarionringens föreslagit kallat produeentarzsvarfårsåett

elektriska 05/7elektroniska produkter.

Förslaget innebär gamla datorer, TV-apparater och andra uttjän-att
elektroniskaelektriska och längre ska läggasinteta varor sop-

förbrännas eller fragmenterastipp, de dessförinnan harinte tagitsom
omhand hos godkänd företag säljer elektriskaåtervinnare. Deen som
och elektroniska produkter föreslås bli skyldiga tillbaka uttjäntaatt ta

varor.

återförsäljare blir enligt förslagetEn i princip tvungen att ta emot:

lämnas till honomEn vid köp produkt, tillvara som av samma
exempel vid inbyte eller dator.TVav en
Alla och fabrikat säljs återförsäljarens2. itypvaror av samma som
butiker.

Syftet förslagetmed bland producenterna driv-är annat att ge en
kraft fram mindre miljöfarliga produkter. Tanken min-äratt ta att
dre miljöfarliga används produkt desto billigare bliriämnen som en

förslagetåtervinningen. innebärDessutom miljöriktig hante-en mer
elektriska och elektroniska produkter.ring av
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miho-tillPotential O OO

förbättringar genom

IT-användning
miljö-potentiellaIT-användningensbedömaförsök har gjortsFå att
samla-förtill exempel IT25bild finnsheltäckande inteNågonvinster.

till energibe-ellerluftföroreningar,utsläpppotential minskade att av
finnsreglersystem. mångaoch Däremotmed hjälpsparingar styr-av

skulleskalaverkligheten, vilkafrån iexempelenstaka störreomsatta

kunna summeras.
informations-användningområdenfrämst inomDet är avtre som

miljöförbättringar:reellabidra tillmöjlighethateknik attenanses

behöverfärremedförIT-tillämpningar transporterattsom
luftutsläpp.ochbränsleåtgångtill mindrevilket lederutföras,

potentialsådanharIT-tillämpningarExempel är e-post,ensom
trafikinfor-distansarbete ochvideokonferenser,vanlig telefoni,fax,

medmationssystem mera.

mindredärmedmedför ochenergibesparingarIT-användning2. som
energianläggning-olikaluftutsläpp frånochbränsleanvändning av

för industriprocesser,och reglersystemframföralltDet är styr-ar.
potent-ial,har dennamedfastigheterdrift ävenmensommeraav

produkter.olikaoch minneschips imikroprocessorer

tillminskarIT-användning åtgången naturresurser, exem-avsom
IT-tillämpningarExempelför papperstillverkning.pel träd är

och andra dokument.fakturoröverföringelektronisksamt ave-post
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Andra funna potentialer är:

minskat läckage från jordbruketnäringsämnen satellit-° av genom
styrda skördetröskor,

mindre användning fotokemikalier digital bildframställ-° av genom
ning.

potential tillEn miljöförbättring, bör betraktassom snarare som en
miljöskuld, det berg skrotade elektroniska produkterär inteav som
återförs till de naturliga kretsloppen.

Potential för ersättning transporterav

Linköpingsforskarna och SkåmedahlBirger Rapp har kommit fram

till det totala användandet telekommunikationer minskatatt av ettger
resande. faktorerAndra medför dock resandet totalt ökar.att sett
Minskningen grund telekommunikationer uppskattas till totaltav

under den kommande tioårsperioden. totala resandetDettre procent
dock öka med cirkaväntas år.tre procent per
tyskaDet Wuppertalinstitutet har räknat slags ekologiskut en

potential för användning elektronisk fax och videokonferen-post,av
vilkenMan ekologisk ryggsäck olika har. Medtjänsterser. anger

ekologisk ryggsäck hur mycket formi råvaror,naturresurseravses av
för olikaenergi ochgår under ochtjänsteretc. som varor varans

livstid, det villtjänstens livscykelanalys.säga en
affärsresa med flyg frånEn till harEuropa enligtUSA institutet en

ekologisk ryggsäck cirka ton/person. videokonfe-1 En sextimmarsav
Atlanten bara hundradelen materialinves-såöverrens motsvarar stor
deltagare,tering det vill cirka kg/deltagare. halvdags10 Ensägaper

videokonferens har därför materialreduceringsfaktor, eller miljöpo-en
tentialsfaktor, cirka jämfört med affärsresan med flyg.100

materialreducerandeDen effekten skicka fax beroendeärattav av
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hur mycket faxen används och vilken den fax-Omersätter.sorts post
maskinen används dag har den miljöpotential50 gånger mot-per en
svarande faktor jämfört med inrikes faktoroch10 jäm-20en post, en
fört med Hygpost.utrikes Elektronisk ha materialminsk-post ;inges en
ningsliiktor jämfört med inrikes brev.100

Källa: Faktor Doppelter Wohlstand halbierterVier, Naturver--
brauch.

Andra funna transportreduceringspotentialer är:

minskad körsträcka med Bilspeditions fordon tack15 procent vare
datorstödd trafikledning,

kortare vid trafikljusenväntetid Göteborg grund20 i° procent av
bättre styrsystem.

Potential för energibesparirzgar
harVärnhems långvårdssjukhus Malmö reducerat energianvänd:i

med cirka efter installation och reglersystemning 30 procent styr-av
för och ventilation,värme

intelligenta hus" Stockholm harSAF:s minskat energianvänd-i sin

med 40 sedan dening in.procent styrsystemen sattesnya

Potential 77årsparade naturresurser

Västarkitekter Strömstad minskat pappersför-i sinattuppger man
brukning med bland med hjälp datorritade50 rit-procent annat av

och allt fler dokument skickas telenätet stället förningar iöveratt
Nixdorf har räknatSiemens in130ut att tonpapper. sparatspapper

trycktasedan den informationen bort och elektronisk överföringtogs
introducerades.

107



Quatt00a0000010000000:aloneoosoucoooocooøooeooo:ut

Framtidens
IT-användning för

miljon

informationsteknik till del relativt fenomen kanOm stor ett nytt
detsamma förstmiljömedvetande. deDet sista 20-25 årensägas ärom

miljöförstöring allvar har diskuterats samhällsproblem.ettsom som
Informationsteknikens möjligheter miljöproblemenbegränsa haratt

hittills uppmärksammats speciellt mycket. exempleninte Men isom
finnsdenna bok det möjligheter använda informa-visar så stora att

tionteknik för minskaenergi, årgång-att transporter,spara spara
och andra naturresurser.papperen av

får sannolikt miljödimensionen styrande effektFramöver en egen
uppi-vid val teknik, frånsåväl producenter användare. Vidav som

handling och inköp ställs krav produkter energi-ärnumera som
snåla och har liten miljöskadlig effekt. kan bli IT-utrust-Nästa attsteg

bruk uteslutande för den minskar verksamhets skad-ning itas att en
liga miljöeffekter. Fotografen tillkan exempel välja helt tillövergåatt
elektronisk lagring och distribution bilder.av

kan IT-tillämpningarflera för miljön slåInom några år intressanta

igenom:

Elektronisk handel blir allt vanligare. sköta betalningarGenom att

telefonnätet, eller med hjälp kallade kort, villdetsåöver smartaav
kort kan tankas och elektroniska min-säga tömmassom pengar,
behovetskar såväl för tillverkatransporter naturresurser attsomav av

fysiska telefonbankerpengar. och redan vanligt,Data- inomär nu
kanske de flesta sköter betalningar framför datorn.några år våraav oss
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företag och offentlig sektor innebär möjligheterna till elektroniskFör

överföring dokument såväl besparing miljöför-i pengarav en som
delar.

Vägtrafiken får informations- och möjliggörstyrsystemnya som
kortare körsträckor och därmed mindre bränsleåtgång och mindre

utsläpp luftföroreningar. digital vägatlas redan underEn ärav upp-
byggnad. Med dess hjälp kan olika vägdatabaser skapas för viaatt, tra-

fikledningscentraler, information till bilisterna.ge
kan bildskärm bilen eller elektronisk vägskylt aktu-Vi ien en

ell information framkomligheten finnsvid olika infarter, detom var
lediga parkeringsplatser föroch avgångstider bussar och tåg.om

Samordningen kommer bli betydligt bättrevarutransporter änattav
den dag. trafikledningscentraler och avancerade dataprogrami Viaär

kan till exempel för helt samhälle.minimeras,varutransporterna ett
pilotprojekt göteborgsstadsdelenhar nyligen Linnéstaden.Ett istartat

världskonferens telenätetMed både tid och miljö,över spararen
förstås den mänskliga kontakten.går mistemen om

digital distribution kan lokalt producera till exempel tid-Genom vi

och böcker eller kvarterets trycksaksverkstad.ningar ortens egen
energieffektiviseringar. fortlöpande installeraFortsatta Genom att

föroch reglersystem energianvändning industrin och andrai istyr-

byggnader, hushållsutrustning kylar frysar medochutrusta som ener-
gisnåla minneschips med kan mycket energimera sparas.
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förFörslag att

underlätta utveckling
miljöanpassadav

IT-användning
Sprid goda exempel

viktigt bra exempel IT-användning de kanDet når såär att ut att
efterföljare. sprida goda exempelNågra attsätt är:

publicering hemsidaGenom exempelvis Ill-kommissionens°
eller sida hos Svenska miljönätet. Glöm bort denInternet, inteen

information Hera harTekniska Attachéer med godaSverigessom om
exempel från världen.övriga

Konferenser kopplingen mellan och miljö för branschfolkIT° om
från båda professionerna.

Artiklar branschtidningari° etc.

Stöd forskning miljöpotentialIT:som

Forskningen kopplingen utvecklad.mellan och miljö dåligtIT ärom
Såväl grundforskning tillämpad forskning praktiska exempelsom om
bör stödjas.

Undanröj praktiska problem
Ibland regelverk tilloch samhällets anpassade deninte praxisär

moderna informationsteknikens möjligheter. har till exempelDet varit
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problem arbeta hemmet det betraktats löneför-iatt utan att som en
eller medfört förskatt egenföretagare.mån extra

Ekonomiskt stöd till IT-anvándning
främjar god livsmiljösom en

IT-anvandning där informationstekniken snabbt betalar ekono-sig

miskt behöver stöd, till exempel olika för elektro-inget extra system
nisk handel.

andra fallI ekonomiska och miljömässigainvesteringarna integer
resultat förrän sikt. kan form ekonomiskt stöd behö-Här någon av

för utveckla IT-tillämpningar. bra exempelEttnya ärattvas
stöd till upphandlingNUTEK:s och reglersystem för gjuterier.styr-av

med T-anvándning företagetsTa iI

miljöpolicy och miljöprogram
klara mål förGenom IT-användningen det också lät-gårsättaatt upp

följa miljöeffekterna. Exempel mål kantare att upp vara:
distribution dokument ska ske med stället för medi° att e-postav

Pappen
ellerarbetsresor ska med video- telefonkonferenser,vissa ersättas° att

personal arbeta hemma och distansutbildning,° att uppmuntra att
att de miljömässigt bästa produkterna marknaden ska köpas in°
vid nyinvesteringar.
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/ilktorer och miljöinom IT

förening,Ideell miljö-Agenda 21.56 ger
information skaparochTelefon: 86019-12 87

kontakter mellan allaHemsida: http:// som
för Agendaverkarwvvw.agenda2 21.1.se

förSammanslutningDistansfzrum
distansarbetande.Telefon: 020-98 19 98

http://www.distansforum.Hemsida:

distans/se/

Statlig kommittéDistanrut/øi/dningskømmittán, som
utreda hur distans-skaDUKOM

utbildningen kan främjas.Telefon: 08-405 10 00

httpz//wwwsbgovse/infoHemsida:

rosenbad/departement/utbildning/

utbildninghtml

Bedriver forskningInternationella Mi/jäinstitutet ITom
och miljö.vid Lunds Ger interna-Universitet en
tionell MastersutbildningTelefon: 046-222 02 00

bland miljöstyr-Hemsida: httpz//wwwluse/lHEE/hp annatom
miljöpolicy.ochning

Statlig kommittéT-kommisszionen ärsom
rådgivande tillTelefon: 08-405 18 51 organ

informa-Hemsida: http://wvvw. regeringen om
rionsteknikfrågor.itkommissionense
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TÅterz/inning IT-företagens
Telefon: 08-753 31 80 återvinningssystem.
Hemsida: http://www.sito.se/projekt/
itretur/innehallhtm

Kemikalieinspektionen Central statlig myndighet
Telefon: godkänn08-730 57 för00 kontroll och

Hemsidazhttpz//wwwkemise nande kemiska ämnen.av

Kommunikationsdepartemenret IT-departementet.
Telefon: 08-405 10 00

Hemsida: http://www.sb.gov.se/inf0

rosenbad/departement/kommu-

nikation/kommunikation.html

Kømmuni/cwztionsfzrxknings- Bedriver forskning
beredningen kommunikationsområdet,

Telefonz459 17 00 bland telematikannat om
Hemsida: http://www.kfb.se och informationsteknik.

Kommunförbundet Sammanslutning för Sve-
Telefon: 4108-772 00 kommuner.riges Driver

Hemsida: httpz//xvwwsvekomse miljökonferensen SK Direkt.

Kretsløppsde/egntiønen Regeringsdelegation för

Telefon: 08-405 10 00 kretsloppsfrågor, bland

producentansvar.annat



för miljö-AnsvarigaMi/jädatacenter
Miljödia-konferensen0449Telefon: 018-12

utbild-logen. ArrangerarHemsidazhttpz//wwwpise/
miljö.ochITningwebpage/mdc om

satellitinforma-AnvänderMDCllliljädatøzcentzrum,
miljöändamål.förtionTelefon: 0980-671 70

http://www.mdc.liruna.seHemsida:

Miljödepartementetnaturreyursdepartementet00/7Mi/jä-

Telefon: 08-405 10 00

http://www.sb.gov.se/Hemsida:

miljo/departement/inf0rosenbad/

miljo.html

tillRådgivandeMiljäz/årdsåeredningen organ
miljöfrågor.iregeringenTelefon: 08-405 10 00

förFristående organisationNaturskyddfáreningen
miljövård.och An-65Telefon: 0008-702 natur-

övalmärkn.för Brahttpz//wwwsnfse svarigaHemsida:

Central myndighetstatligNaturvårdsverket

naturvårds-ochför miljö-Telefon: 08-698 10 00

frågor.Hemsida: http://www.envir0n.se

myndighetstatligCentralteknikutveckling:-ochNøirings-

utvecklingför näringslivetsverket NUTEK
4 omställningenoch förTelefon: 08-681 91 00 av

svenskadet energisystemet,http://www.nutek.seHemsida:
l
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förStandardiseringen miljö-Sverige AnsvarigaI

märkningenSIS Miljömärkning Svanen.

Telefon: 08-610 30 00

Hemsida: http://www.sis.se//

Miljo/sisecohtm

GerStzfie/senför Kunskaps- och stöd till projekt IT,Kompe- om
tenrutveekli KK-stifle/yen forskning vid landetsng nya
Telefon: högskolor kunskaps-08-14 49 samt

mellan högskolaHemsida: httpz//wwwkksse överföring
och näringsliv.

Svenska Tfåretageny sammanslutning för IT-Organisation

företagenS1 TO Sverige.i

Telefon: 08-753 31 80

Hemsida: http://wvvw.sit0.se/

förSvens/za Mi/jönatet Förstudie svensktett
Telefon: miljödatanätverk08-698 10 00

organi-förHemsida: httpz//www myndigheter,

och företag.envir0n.se/smn/ sationer

förYele/zildanvandarna Sveriges.Förening

Telefon: telebildanvändare.86019-10 85
iHemsida: http://www.rudbeckp.

orebr0.se

förYelestugør Sverige, TC-S SverigesFöreningi i
Telefon: telestugor.0528-717 50.

Hemsida: httpz//www

telestugamse/tcs
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förCentral- miljömärk-Uánytømánnens Ansvariga

bild-TCO ningarna TCO -92organisation

ochTelefon: skärmar TCO -9508-782 91 00

datorer med meraHemsida: http://www.tc0.se

råd förUngdomens IT-råd Regeringens

IT-frågor och ungdomar.Telefon: 08-405 10 OO

Hemsida: httpz//wwwnnginse
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Ord/borklaring informationsteknik

Chip Integrerad krets, till exempel ellerprocessor
minne.

Cd-røm Compact Disc-Read Only plast-Memory,

skiva för lagring data. kanData endastav
låsas inte spelas in.av

Distansarbete Arbete utförs plats denänsom annan
ordinarie arbetsplatsen. Det nödvän-inteär

digt telekommunikation används. Seatt

telependling.även

Distansutbildning Utbildning plats studieorten.änannan

EDI Electronic InterchangeData hantering av-
elektroniska dokument standardiseratett
sätt.

Elektronisk kande Samlingsbegrepp för olika sätt att genom-
föra ekonomiska transaktioner tele-över

nätet.

Elektronisk konferens Konferens mellan olika datoranvändare.

Konferensen kan antingen elleröppenvara
sluten. konferensEn tillgängligöppen är
för alla användare nätverk medanett en
sluten konferens bara kan denås av personer

har behörighet till konferensen.som

Elektronisk förSystem elektronisk överföringpost text-av
meddelanden mellan datorer.

FirstClass Dataprogram för elektroniska konferenser.
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informationssystem ingårgeografisktinforma-Geografiska I enett
kaninformationdatabaserfleraellerGI Stionssystem vars

digitala kartor.tillöverföras

lägesangivelse-Global SystemPositionGPS ett-
satelliterantalbygger ettattsystem som

Med hjälptill jorden.sänder data avner
bestämmakan GPS-mottagaredatadessa en

till havs,båtexempelvisförpositionen en
bileller vägen.en

överföringfördatornätverkGlobaltInternet av

information.

NetworkDigitalIntegrated ServicesISDN en-
abonnenttillISDN-anslutning geren

såvälöverföradigitaltmöjlighet text,att
data.bild, ljud som

för digitalmobildatanätrikstäckandeEttMobitex

och tal kandatakommunikation. Text,

ofta taxi-Förekommer isamtidigt.överföras

servicebilar.olika slagsochbilar

anordningMODulator/DEModulatorModem en-
digitala ochsignaler tillanalogaöverförsom

dataöver-förblandAnvändstvärtom. annat

telenätet.föring

kombine-iDatorbaserade presentationerMultimedia som
grafik,mediernafleraellertvå, text,avrar
skaAnvändarenbilder.rörligaochljud

Därförpåverka presentationen.kunnaaktivt

multimedia.exempel Vtill Iräknas inte som
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Online Detsamma uppkopplad, tillattsom vara
exempel Internet.mot

cardSmart Plastkort med inbyggt chip, eller processor.
föranvändasKan lagra digital informa-att

till exempel elektroniskation, sjuk-pengar,
journaler, identitetsuppgifter.

Tele/ala videokonferens.Se

Têlependling Arbetstagaren jobbar hemifrån delar av
arbetstiden och använder telekommunika-

telefon, fax, uppringdtion dator isom etc.
arbetet.

Wøløokonfêrøns Beteckningen används för tele-möten över

där deltagarna kan och höranätet se
distansutbildningvarandra, till exempel vid

eller möten.

Virtuella företag Benämning företag meden grupp av som
hjälp informationsteknik förgårav samman

utföra uppgift.att en

World W/ide Mb Världsomspännande verktyg förEttnät. att
mellan ochnavigera databasernät ärsom

anslutna till Internet.
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miljöOrdförklaring

utvecklingför hållbarHandlingsprogramAgenda 21

deländervärldens Janeiroi Rioantaget av
sid 69.Se1992. även

FN-kommissionutvecklingHållbar Begrepp myntat enav
BrukarHarlem-Brundtland.under Gro

effekternaungefärdefinieras attsom
utvecklingenekonomiskaden intemiljön av

resurser.jordensfår tära

flödenbeskrivaanvänds förOrdetKretslopp att av
kvävetsnäringsämnennaturresurser, som

hurdet villmetallerkretslopp, sägaetc.,
förflyttasföreningarolika kemiskaämnenas

luft.ochjord, Iomvandlasoch i vatten
kretslopp blivitmiljösammanhang har

och återbrukmed återvinning avsynonymt
"kretsloppssamhäl-talarprodukter, omman

kretsloppstänkande. slutetIle och ett
allaelleråterbrukaskretslopp återvinns

produkt.ingredienser i en

bedömaochräknametodisktLivscykelanalys Ett sätt utatt
materialberoendeprodukterolikahur -

miljönpåverkaroch tillverkningssätt -
frånlivstid,produktensunder uttag av

ochtillverkning,viaråvara, transporter
omhänder-slutligatillanvändning varans

avfall.tagande som
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Miäöskuld Med miljöskuld kostnaderna förmenas att
återställa uppkomna miljöskador.

miljöledning.Miljäytyrning Som används Ettsynonym
administrativa åtgärder skasystem av som ge

företag kvitto det upprätthållerett ett att
miljöstandard. miljöstyrnings-viss Ien ett

miljöplan;blandingår miljö-system annat
och miljöredovisning.revision Standarden

14 gällerISO hela världen.000 EU-över

länderna har heterett eget systern som
EcoEMAS and AuditManagement

Scheme.

Praducentøzmvar producentansvarLagen densägerom att
yrkesmässigt tillverkar, ellerimporterarsom

säljer produkt eller förpackning måsteen se
till använda produkter förpackning-elleratt

forslas bort för återanvändas, alterna-attar
omfattningtivt återvinns i så vissaen att

mål för återvinning uppnås.uppsatta

Váxtbusefgkten kallasSå den temperaturökning förvän-som
jorden grund ökad koncen-tas av en

atmosfären kalladetration i växthus-såav
gaser. viktigaste växthusgasernaDe kol-är

dioxid, freoner och dikväve-CPCmetan,
oxid.
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ellerutgivnaPublikationer av

IT-kommissionenmedsamarbetei

1995168arbetsprogramT-kommissionens 1995-96, SOU1
34 sidor.arbetsprogram.övervägande ochkommissionensDelbetänkande prioriteringar samtom

från Tkommissionen,Kommunikation 1 juni 1995gränser rapportutan -
sidor.arbetsprogram.sammandrag kommissionens 15SkriftenIT-kommissionen. är ett av

fax 04.Telefon: 405 51, 08-20 2808- 18

SwedishtheWtbøut FrontiersCommunication report-
TCommission, 19951 juni

sidor.sammandraget se ovan.Engelsk 15översättning av

och mediertelekommunikationEuropeiska IUnionen nya-
Statskontoretoch analys gjordkartläggningIT-kommissionen. En av

sidor.uppdrag IT-kommissionen. 111av

Datorvanor 1995
folkets Centralbyrån,utförd StatistiskadatorvanorUndersökning svenska avav

sidor.IT-kommissionen.uppdrag 102SCB av
Örebro. fax: 69Telefon: 68Förlag, 32.00, 019-17SCB 019-17701 89

UtlanalrrapportNationellavärlden 1T- initiativ,T1 runt -
uppdrag IT-kommissionenTekniska AttachéerUndersökning Sveriges avav

Stockholm.46sidor.Näringsdepartementet. STATT,och Box 5282, 102110

världen Regionala initiativIT runt -
ochuppdrag IT-kommissionenTekniska AttachéerUndersökningIT-kommissionen. Sveriges avav

Stencil, Stockholm40 sidor.Näringsdepartementet se ovan. 1995.

mjukvaruinalustrinStatligt stöd tillvärldenT runt -
ochIT-kommissionenTekniska Attachéer uppdragUndersökning Sveriges avav

sidor.Näringsdepartementet. 30

Stockholm.Stencil, 1995.

starkutvecklakan1/96, Så SverigeRapport en
sidor.decemberDokumentation från hearing 1995. 2513
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Rapport 2/96, Tmått kan1 Hur Tanoandning beskrivas1-
Studie gjord CEPRO uppdragAB IT-kommissionen. 65 sidor.av av

HandikappRapport 3/96,

Dokumentation från workshop november sidor.23 1995. 32

4/96, oc/JRapport Kvinnor 1T
Dokumentation från dialogkonferens anordnad IT-kommissionen och Socialdepartementet 5-6av
december 41 sidor.1995.

RättsinformationRapport 5/96, och IT
Dokumentation från hearing rättsinformation och anordnadIT IT-kommissionen och Stiftelsenom av
för råttsinformation, april26 sidor.1996. 60

Rapport 6/96, ERROR fangerarNar T1 inte- .
En IT och dess användbarhet Gustafsson.Per sidor.Juni 1996. 50rapport om av

kommissionensRapport 7/96, hearing1 infiastrukturenfår informationoc/Jkommunikation.om
Dokumentation från hearing, 5-6 1996. sidor.juni 127

AfiirsnyttanRapport 8/96, med Internet

Sammanfattning seminarium anordnades IT-kommissionen, Swebizz ochettav som av
SverigesTekniska Attachécr den 4 1996.juni
Publiceras endast elektronisk formi IT-kommissionens hemsida: http://wvvw.itkommissionen.se

T-prob/emRapport 1/97, inför1 2000-skzftet, SOU 1997:12
Referat och slutsatser från hearing anordnad IT-kommissionen den december 1996.18en av

informationsteknikenData Sverige 1996iom
Förlag.SCB Redovisning befintlig statistik handel med och produktion IT användningav om samtav

IT, gjord Statistiska centralbyrån uppdrag IT-kommissionen. sidor.111av av av

DigitalRapport 2/97. Demo/er@ti, SOU 1997:23
Ett Teknik, demokratiseminarium och delaktighet den 1996 anordnat8om nov av
Folkomröstningsutredningen, IT-kommissionen och Kommunikationsforskningsberedningen.

Krista/Malar:Rapport 3/97. framtiden,13 SOUröster 1997.31om-

beställasKan hos: Fritzes Kundtjänst.
Telefon: 08-690 91 telefax:90, 08-690 91 91.
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RefererLs/irttetikizi n g

Soils,of/Ieidity Swedish Report 521995,LoadsCritieal Forestto
Kemiteknik,förSverdrup,Warfving och Harald InstitutionenPer

Lunds universitet.

mbalaneeforand EeosystemsLoads of/Ieidity ForestCritical Natrient

Sverdrup,HaraldochAndreas BarkmanSkåne, 1:1996,Reportin

LundsKemiteknik,för universitet.Institutionen

Central-Statistiska1996,informationstekniken SverigeiData om
byrån.

för prodzieentan-förutsättningarelektriska produkterElektronik oe/J -
Naturvårdsverket.4394,Rapport 1995,svar,

Svenskaocklandstingkande/fär kommuner, 1995,Elektronisk stat,

Toppledarforum.Kommunförbundet och

EfieiencyEn/aaneingYeeknology Change EnergyandSystemsEnergy -
AndersTechnology, Mårtensson,Information 1995,Using

Lunds universitet.För miljö- och energisystem,Institutionen

Naturoerbrazie/a,IW/alstand kaloierter 1995,DoppelterFaktor Vier -
Lovins,Weizsäcker, L. HunterUlrich B. Lovins,AmoryErnst von

Knaur.Dromer

Anders1996:8,istader,uarndistribution KFB-rapportFramtidens

Kommunikationsforskningsberedningen.al,Lindkvist et

ZI-utvecklings-Agendakål/bara trafikläsningar,idéerfärGrön vag e
Naturskyddsföreningen.guide 1996,nr

SkyttSandén, Alde AB.Yi-boken 1996, Weje 8C
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miljöarbetet,Ti SOU 1996:92, Betänkande Miljövårdsbered-av
ningen.

T-kommissionens hearingI infrastrukturenför information ochom
kommunikation 5-6 1996,juni Rapport 7/96.

beskrivasåkanT-mått Tant/andning1 Hur Rapport 2/1996,-
Nils-Göran Olve Carl-Johan IT-kommissionen.8C Westin,

och Miljön,TI 1996, Arnfalk,våren undervisningsmaterialPeter vid

Internationella Miljöinstitutet vid Lunds Universitet.

Miljoanpassa kontoretf, Baltcheffsky,Susanna1995, Naturskyddsföre-

ningen.

och människor,Möss exempel bra lT-anzøändning bland barnpå och ung-
domar, SOU 1996:32, Delbetänkande från Ungdomens IT-råd.

systemkonceptförNext framtida miljädatasystem, 4420,Rapport-
Naturvårdsverket.995,1

Possible Ejfect Transport Yelematics the Göteborgin Region TOS CA-
H, KFB Report 1996:13, Lind förGunnar Kommunikationsforsk-

ningsberedningen.

Producentansoar för elektriska och elektroniska produkter, Rapport

1996:12, Kretsloppsdelegationen.

Yelekommunikationers implikationerpå resandet, KFB-rapport 1996:2,

ochBirger Rapp Skåmedal, Linköpings föruniversitet Kommu-

nikationsforskningsberedningen.

TanoändningYelezjänsteroch I Sverige,i R 1995:38, NUTEK.

sekunder till jobbet Distansarbete20 från bostaden, Rapport 101,-
Forsebäck,1995, Lennart Teldok.
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Utbult, Teldok.1993-94,rådpå tråd, MatsVård och Rapport 85,

transporttclematik,förDelegationentrajpz/een,Vägval 1996,Ti

Kommunikationsdepartementet.

Åtgärder inførnzationste/e-användningenbredda och utvecklafn" att av
1995/96:125.ni/e, Proposition
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universitets-års1993 högskolereform.och U. 53.Kalkning sjöarochvattendrag.M.av
Inflytande22. riktigt Omelevers till Kooperativamöjligheteri storstadsområden.S.rätt 54.-
inflytande,delaktighetoch Sverige,framtiden mångfalden.U. 55. och A.ansvar.

23. offentligaKartläggningochanalys den sektorns 55.På egenföretagande.vägmotav
upphandling ochtjänstermed Vägarin i Sverige.55. A.avvaror
miljöpåverkan.N. Hälften och56. kvinnor månvorenog om-Maastrichttill24.Från Turin.BakgrundochÖvriga 90-taletsarbetsmarknad.A.
EU-ländersförslagochdebattinför Pensionssamordningför svenskari EU-tjänst.Fi.57.

Finansieringen försvaret.regeringskonferensen1996.UD. 58. detcivila F6.av, 25.Frånmassmediatill multimedia-
digitaliserasvensktelevision.Ku.att



l996Statens offentliga utredningari

Kronologisk förteckning

S9.Europapolitikenskunskapsgnmd. 86.Utveckladsamordninginomdetcivilaförsvaret,Enprincipdiskussionutifrån ochfredsräddningstjänsten.Kartläggning,.EU96-kommitténserfarenheter.UD. förslag.övervägandenoch Fö.
60.Miljö ochjordbruk.OmEU:smiljöregleroch 87.Tredimensionellfastighetsindelning.Ju.

utvidgningenseffekter dengemensamma 88.Kameraövervakning.Ju.
jordbrukspolitiken.UD. 89.Samverkanmellanhögskolan småochde och
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Översyn redovisningslagstiftningen.Ju.Skyddet kulturmiljön.En128. översyn avav av . Bilagor.Fi.byggnader SverigeochEMUkulturrninneslagensbestämmelser +om . utvärdering.U.och Folkbildningenochkulturmiljöer,prästgârdar,kyrkstäder en-. Bouppteckningarocharvsskatt.Ju.Ku.ortnamn . fråga bemötande äldre.S.grundlagen. Rätt flytta129.Denkommunalasjälvstyrelsenoch ln. att aven om-. villkor demokratiskRichard Påmedborgarnas130.Detvålculturerna.Rapporter Klaus enav -. infrastruktur bilaga.In.Böhme,BoHuldt,Carl-EinarStålvant Kent +samt
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Algblomning via Internet

Miljödatacentrum, MDC, i Kiruna

påspecialiserar sig använda satel-att
litinformation för miljöändamål.

Utbredning algblomningav men
också oljeutsläpp från båtar, kväve-

frånläckage grödor påexempelär

uppgifter kommerMDC attsom
arbeta påmed, artikel sidäven 16.se

Satellitbilden NOAA, National

Oceanic and Atmospheric
Administration, AVHRR, Advanced

Very High Resolution visar ett

påexempel utbredningen blå-av
grönalger cyanobakterier i

ÖstersjönEgentliga den 17 augusti
1996. Denna Internet-information

dagligen under algblomnings-ges
juli tillsägongen september för

Östersjön,havsområdena Egentliga
Bottenhavet Finska Viken.samt

Bilden endast algblomningenvisar i

det då blågrönalgernastadium flutit

till och ansamlats iytan storaupp
sjok och därmed blivit tolkningsbara
med hjälp satellitdata.av

Källa: Naturgeografiska institutionen,

Stockholms universitet,

telefon 08-16 47 88.

Fler algblomningsbilder:
http: / /www. geo.su.se/ cgi-bin/

naturgeo/marin/ ab/ abmain.htm



miljönochIT

Ärmiljon konse-förinformationstekniken ITVad betyder
positivaenbartIT-användningstorskaligkvenserna av

våra miljöproblemlöserundermedicinIT är ingen mensom
påverka mil-områden potentialpå många finns positivtatten

gångerhundrainformationsteknik. Du ärmed hjälpjön av
skickar brev.dudu skickarmiljövänlig än närnär e-postmer

och mångaochreportageformmiljön gjord iIT är rapporten ger
skrif-miljövinster. Idär ITexempel Sverigegoda irunt gerom

för underlättaockså på vad kanförslag göras attten somges
verksamheter.miljöanpassadeutvecklingen mot mer

finnsmöjligheterdeviktigt utnyttjaDet är att genomsom
idéskriftmyndigheter. Denna ärföretag ochpolicybeslut hos

till arbetetoch kan inspirationden riktningen motiett steg ge
miljöjour-har skrivitshållbar och miljönutveckling. IT aven

på IT-kom-LeifSjölander och Lövströmnalisterna Lars-Eric

uppdrag.missionens


