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Klimatinsatser inom Grön IT under 2013-2014 

 

Bakgrund 

Svar på Socialdemokraternas interpellation från 2014-03-20, till miljöutskottet 

angående pågående insatser inom området Grön IT. 

 

Frågeställning 

• Vad har kommunen gjort under det senaste året för att öka användningen av 

Grön IT 

• Hur har strategin för energieffektivisering tillämpats inom detta område? 

• Hur har användandet av ruttoptimering utvecklats under året? Vad gör 

kommunen i praktiken inom detta område? 

• Vilka planer finns för att ytterligare arbeta med Grön IT? 

 

Status 

Nedan följer en kort sammanfattning av genomförda, pågående och framtida insatser 

inom området Grön IT. 

 

Generellt 

Kommunen har en policy om att ställa krav på miljöaspekter vid upphandling av 

både tjänster och produkter, vilket Upphandlingsenheten och IT samverkar kring.  

Vi kan se ett behov av en ny funktion som samlar och förvaltar kunskap inom 

området och samordnar Grön IT med kommunens övriga bolag och förvaltningar. 

Eftersom Grön IT är ett tämligen nytt arbetsområde, så saknas det idag dedicerade 

resurser (ekonomi) för detta.  

Nedan redovisas exempel på vad IT åstadkommer inom Grön IT, med nuvarande 

resurstilldelning. 
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Exempel på områden som har förbättrats under 2013 

Energistyrning av datorer och skärmar 

Under 2013 genomfördes en pilot och ett avgränsat införande av energistyrning på 

kommunens administrativa datorer. Kopplat till detta har ett flertal kampanjer gjorts 

på kommunens intranät, som uppmanar alla anställda att stänga sina datorer. Se länk 

för exempel: http://solsidan.sollentuna.se/kommunen/nyhetsarkiv/it-sankt-

energiforbrukning/  

På samma tema gjordes en uppföljning vid årsskiftet där vi glädjande kunde 

presentera en inbesparingsprognos på 100,000 KWH för 2013. Se länk till artikeln: 

http://solsidan.sollentuna.se/kommunen/nyhetsportal/har-kommunens-it-blivit-

gronare/ 

 

Papper, toner och el-förbrukning sparas på ny utskriftstjänst 

Under 2013 infördes en ny hantering av kommunens skrivare. Utskrifter köps som 

tjänst och lösningen har ett inbyggt säkerhets- och miljö-tänk, sk pullprint.  Enkelt 

förklarat så skrivs inga papper ut, om inte tjänstemannen identifierar sig med sin e-

legitimation vid skrivaren. Således blir inga känsliga dokument liggande i vår 

skrivare och endast de utskrifter man vekligen behöver blir utskrivna, vilket enligt 

flera studier ger minskd miljöpåverkan genom minskat slöseri med papper, toner och 

elektricitet.   Läs mer om utskrift som tjänst på: 

http://solsidan.sollentuna.se/kommunen/it-och-telefoni/it/utskrift-som-tjanst/  

 

Förlängd livslängs på datorer och återvinning av utrustning 

Under vintern 2013-2014 inför en ny arbetsplats lösning inom kommunen. Den nya 

lösningen bygger på så kallade ”tunna klienter” och enkelt förklarat har man i denna 

lösning flyttat bearbetningen av data från den vanliga datorn, in till en server. Nya 

arbetsplatsen är köpt som en tjänst och är främst inriktad på att öka flexibilitet, 

tillgänglighet och kvalitet i användande och hantering, men har en mycket gynnsam 

sidoeffekt.  

Effekten är att vi kan öka livslängden på alla datorer, från dagens tre år, till cirka 

fem år. Vilket kommer spara pengar och miljö på. Minskad resursförbrukning då 

färre datorer behöver köpas in, minskat behov av transporter vid utbyte, samt 

minskad mängd avfall då vi kommer kassera färre datorer än tidigare. Läs mer om 

nya arbetsplatsen på: http://solsidan.sollentuna.se/kommunen/it-och-

telefoni/it/aktuellt-pa-it/arbetsplats/fragor-om-nya-it-arbetsplatsen/  
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I första hand återanvänds it-utrustning och det som inte går att återanvändas lämnas 

till destruktion och återvinning. Se exempel på miljöredovisning som kommunen får 

vid återvinning av datorer: 

 

 

 

 

Införande av videokonferens 

Under 2013 har en pilot av videomöten övergått till permanent förvaltning på 

konferensservice på plan 13 i kommunhuset. Poängen med videomöten är att de ska 

ersätta eller minska behovet av, att resa till olika mötesplatser. Videomötet 

möjliggör att man möts ”ansikte mot ansikte” och kan prata på och dela dokument, 

som om man var i samma lokal. Mötesformen behöver dock marknadsföras hårdare 

för att nå önskad spridning. Läs mer om videokonferens på: 

http://solsidan.sollentuna.se/kommunen/nyhetsportal/videokonferens-nu-pa-plan-13/  

 

 

  

Antal Summa

Återanvända enheter 101 st Varav hårddiskar 3 st

Destruerade och återvunna enheter 2 st

Besparing utsläpp växthusgaser genom återanvändning av datorer och skärmar (kg CO2e) (kg CO2e)

Stationär 56 á 54 3024

Bärbar 19 á 34 646

LCD-skärm 0 á 20 0

Total besparing Koldioxidekvivalenter (kg CO2e) 3670

Besparing energiåtgång genom återanvändning av datorer och skärmar (MJ) (MJ)

Stationär 56 á 933 52248

Bärbar 19 á 562 10678

LCD-skärm 0 á 404 0

Total besparing Energiåtgång (MJ) 62926

Miljöfakta

En återanvänd …vilket motsvarar

...stationär PC sparar 109 kg CO2e motsvarar en bilresa Stockholm-Göteborg

och 1 866 MJ där 48 st motsvarar en svensk normalvillas energiåtgång/år

...bärbar PC sparar 69 kg CO2e motsvarar en bilresa Stockholm-Hudiksvall

och 1 124 MJ där 80 st motsvarar en svensk normalvillas energiåtgång/år

...LCD-skärm sparar 41 kg CO2e motsvarar en bilresa Stockholm-Linköping

808 MJ där 111 st motsvarar en svensk normalvillas energiåtgång/år

Miljöredovisning
Beskrivning

http://solsidan.sollentuna.se/kommunen/nyhetsportal/videokonferens-nu-pa-plan-13/
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Kommande klimatinsatser, 2014 och framåt 

 

Under 2014 

Under vårterminen 2014 kommer övergången till nya IT-arbetsplatsen slutföras, 

vilket möjliggör ett mer effektivt sätt styra energischeman på våra datorer. Målet är 

att alla datorer i nya arbetsplatsen, ska styras av energischeman, vilket är en stor 

förbättring. Information om detta kommer på intranätet under våren. 

 

Möjligheter i framtiden 

Ny teknik medger bättre energistyrning av IT-infrastruktur, men kräver kostsamma 

utbyten, främst av kommunens nätverksutrustning, varför vi avvaktar utbyte tills 

utrustningens naturliga livslängd uppnås. 

De riktigt stora inbesparingarna ligger i bättre styrning av kommunens 

fastighetsbestånd. Ett samarbete har påbörjats med Fastighetskontoret, där vi 

gemensamt tittat på IT-baserad styrning och övervakning av uppvärmning, 

belysning och ventilation i kommunens fastigheter. Inbesparingspotentialen bedöms 

som stor, men kräver stora satsningar i fastigheterna, bland annat på modernare 

styrdon, som klarar ny styrteknik, vilket det i dagsläget inte finns avsatta medel till. 

 

Kommentar om inbesparingspotentialen av Grön IT i kommunen 

Att ställa miljökrav vid upphandling och inköp är en självklarhet, men kan begränsa 

urvalet och den ekonomiska besparingen av en lägre energiförbrukning kan ätas upp 

av ett högre inköpspris. 

Att spara elektricitet på olika insatser är en viktig del i kommunens klimatstrategi, 

då elförbrukningen oftast ingår i hyran eller i den avtalade tjänsten räknas den 

ekonomiska besparingen inte hem inom IT-utgifterna, den ekonomiska 

inbesparingen av Grön IT räknas hem hos fastighetshetsägare.  

Ett exempel på konsekvenser, är det politikerdrivna initiativet att införa papperslös 

nämndhantering. Kommunen slipper trycka upp nämndhandlingar och buda ut 

dessa. Vilket ger en positiv effekt både på miljö och säkerhet samt ökad flexibilitet i 

nämndarbetet. Däremot ökar miljöpåverkan och kostnaderna från IT i kommunen.  

 

Summering 

Flertalet miljö- och klimatinsatser görs och kommer göras med hjälp av IT, men 

hemtagningen av nyttor, i form av minskad klimatpåverkan, minskad energiåtgång, 

kommer göras utanför IT-området.  


