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    Flyget 

 Flygindustrin står för ca 2% av de 

 totala CO2 utsläppen i världen 



   

 

 

 

 

 

   IT & Telefoni 

IT & Telefoni står för ca 2,5 - 3 % av de 

totala CO2 utsläppen i världen och ökar 

konstant. 

 



  

 När ett barn föds så har det mellan 200 

 och 240 kemikalier i kroppen.  

 

 Det rör sig om ca 2000 olika kemikalier, 

 beroende på var man bor och 

 levnadsförhållande  - alla är inte giftiga. 

 

 Ca 190 är cancerogena ca 210 påverkar 

 hjärnan och vår utveckling medan flera av 

 dem har okänd påverkan på oss. 

 



IT erbjuder fantastiska möjligheter ur ett hållbart 

perspektiv, men även en hel del  utmaningar. 

 

Det ekologiska fotavtrycket är mer än CO2 utsläppen. 

 

Mineral brytning; tungmetaller, flamskyddsmedel och 

andra substanser används i IT utrustningen samtidigt 

som tillverkningen sker i länder med låga miljökrav och 

dåliga arbetsförhållanden. 

 

Gammal utrustning är ett miljöproblem 



 Enligt Gartner Group är energikostnaderna 10% av 

dagens IT budget men kommer att öka till över 50% 

den närmast kommande åren. 

 

 Energikostnaderna till servrar kommer att överstiga 

serverinvesteringen i framtiden  

 

 Enligt U.S. Department of Energy kommer 

energiförbrukningen som ett datacenter använder 

vara upp till 100 gånger mer jämfört med en vanlig 

kommersiell byggnad 

 

 50% av elförbrukningen i ett modernt storföretag är 

ofta IT baserad.  



   
IT är dock en del av lösningen 

 Med rätt hantering av IT kan vi minska 

 miljöpåverkan och samtidigt sänka våra 

 kostnader  = Grön IT 



   

Vad är Grön IT ? 

  

Grön IT är allt från tillverkning av IT 

utrustning till skrotning av densamma och 

allt där emellan 

 

Vaggan till graven  

 eller vaggan till vaggan. Återvinning! 

 



Green Digital City – 

Malmö stad 



Målformulering – Green Digital City 

Minimerad miljö- och klimatpåverkan från IT, 

samtidigt som IT maximerar skapandet av 

digitala innovationer för en hållbar 

stadsutveckling i Malmö. 
 



KS-beslut (10-04-07) – Green Digital Charter  

Malmö stad är medlem i Eurocities, en 

organisation som främjar storstädernas samarbete 

i Europa  

Genom undertecknandet av deklarationen Green 

Digital Charter förbinder sig Malmö stad: 

 skapa ett samarbetsnätverk mellan städer 

kring IT och energieffektivitet till slutet av 

2011 

 utveckla fem pilotprojekt inom IT senast 

2015 med syfte att minska miljöpåverkan 

 minska koldioxidutsläppen från IT med 30 

procent fram till 2020 

 

 



Fem satsningsområden 

Realisera Green Digital Charter => Green Digital City 

 

 Grön IT samverkan (GITS) i Malmö stad 

 Stadsutveckling med Grön IT i Hyllie 

 e-dokument & utskrifter 

 Klimatneutral datorhall 

 Grönare fastigheter med Grön IT 

 

 

 

 



Miljöprogram 2009-2020, Malmö stad 

- punkter med koppling till Grön IT 

 Effektivare användning av energi  

 Mer förnybar energi 

 Minskade utsläpp 

 Omställning av transporter och resvanor 

 Hållbar upphandling 

 Användningen av farliga ämnen ska minska 

 Avfallet ska återvinnas 

 Malmö – en kunskaps- och innovationsstad 

 Hållbar konsumtion och livsstil 

 Hållbar stadsutveckling 
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IT i Malmö stad 



Grön IT perspektiv – en vägledning

  

1. Gröna värderingar   

2. Avstängningskultur – goodbye stand-by 

3. Energieffektiva lösningar 

4. Produkter & tjänster  

5. e-dokument & utskrifter 

6. Återvinning 

7. Logistik & resor 

8. Leverantörssamverkan 

9. Gröna nyckeltal 

10.Ständiga förbättringar 

 

Den smartaste IT-innovationen är 

ännu inte utvecklad! 



Ekonomi 

Totalt 3,7 miljoner kronor i projektanslag för 

2011 

  

 2 000 000 kr: Grön IT samverkan 

 - Resurs Stadskontoret (100%) 

 - Resurs Miljöförvaltningen (20%) 

 

 250 000 kr: Stadsutveckling med Grön IT i Hyllie 

 700 000 kr: e-dokument & utskrifter 

 500 000 kr: Klimatneutral datorhall 

 250 000 kr: Grönare fastigheter med Grön IT 

 

 

 

 

 

 

 



Klientanalys - basfakta 



Klientanalys – resultat (25%, 24/7) 



 



Uppföljning såväl visuellt som i 

faktiska siffror 



Elektronikskrot inom Malmö stad 

 

Recycling – i logistikavtalet kör vi nu loop 3 

Loop3 låsbarvagn som kan tåla 30 datorer 

 

Vad är i vagnen 

Dastorer, skrivare, mobiler och annan IT, – Allt 

är inte skrot  funktionelle datorer 

rekonditioneras och återanvänds. 

 



 En av de största mest synliga framstegen i utvecklingen 

inom IT är att datorerna blivit mindre och mindre samtidigt 

som kapaciteten ökat. Det är inte ovanligt att man endast 

använder 10% av en servers kapacitet, med virtualisering så 

kan man minska antalet servrar samtidigt som man minskar 

elförbrukningen, kylbehoven och sänker licenskostnaderna. 

 "Med virtualisering får du större möjlighet att 

 anpassa tekniken efter dina behov." 

 

 Ett annat enkelt men effektivt användningsområde är 

implementeringen av videokonferenser. Det handlar om 

resekostnader och miljöpåverkan men även arbetstiden för 

resandet. Det mänskliga mötet är viktigt men många möten 

kan realiseras genom videokonferens. 



 Vid byggandet av en ny skola I Malmö så beslöt man 

att använda sig av innovativa lösningar. Man byggde 

en skola med ett intelligent IT baserat styrsystem för 

att minska energiförbrukningen 

 

 Konceptet var att kombinera två system som normalt 

arbetar oberoende av varandra och därigenom 

effektivisera systemen och få synergieffekter. 

 

 Passagesystemet med larm och belysning 

kombinerades med värme- och ventilations systemen. 

Rörelsedetektorer fick två funktioner och hanterade 

både belysning och larm och säkerställde 

energiförbrukningen i byggnaden. Säkerhetssystemet 

registrerar öppna fönster eller dörrar och kan reglera 

ventilations systemet efter behov 

   

 

   

 



 På kvällen när elever och personal går hem kopplas alarmet 
på och byggnaden går in i ett energisparläge. 
 

 Belysningen släcks ner, värmen sänks och ventilationen går 
ner på ett minimum. Lösningen är enkel men effektiv. 

 

 Uppvärmningskostnaderna på skolan är ca 50% lägre än på 
ekvivalent skola och elförbrukningen är 20% lägre.  
 

 Besparingarna är självklara och denna teknik håller nu på 
att standardiseras på alla nya byggnader i stan.  
 

 I nuläget tittar vi på införandet av styrsystemen i befintliga 
byggnader.  



Innovation – Sol och vind i kombination 

med wifi och belysning  






