
Miljöinslag i grundutbildningen

vid

Högskolan i Karlskrona/Ronneby

KARLSKRONA
RONNEBY

projektrapport samthanställd

av

Göran Broman

1997



Förord

Detta projekt finansierades av Högskolans Grundutbildningsråd. Jag vill rikta ett stort
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utbildningsprogram och för den inspiration det inneburit även utanför själva projektet.

Tack också till alla som hjälpt mig att genomföra projektet vid Högskolan i
Karlskrona-Ronneby: Kristina Nilsson, biträdande projektledare och ansvarig för
miljöintegreringen i programmet fisisk planering; Sophie Byggeth, delansvarig för
miljöintegreringen i programmet maskinteknik med inriktning mot utvecklingsteknik;
Annika Amlemark, ansvarig för bibliotekets miljöintegrering; Gustaf Reischman,
representant för studentkåren, Jerker Sundström, representant för studenternas
miljöförening MASK; deltagande lärare och övrig personal vid berörda institutioner
som bidragit med värdefulla synpunkter, entusiasm och fackkunskaper vid
integreringsarbetet.

Slutligen vill jag tacka de externa lärare och rådgivare som delat med sig av sina
gedigna kunskaper och erfarenheter: Lars Berggrund, Lars Bern, Kenneth Hermele,
Bengt Hubendick, Tomas0 Kåberger, Gunnar Lindgren, Björn Malbert,  Kar-Hentik
Robert, Nils Tiberg, Lars Angström.
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1. Sammanfattning

Högskolan :i KarlskronafRonneby grundades 1989, och är därmed en av Sveriges
yngsta högskolor. Grundutbildning bedrivs inom ämnesområdena teknik,
datavetenskap, arbetsvetenskap, ekonomi, sprak och kultur. Antalet anställda är ca
220 och antalet studenter ca 2500. Utvecklingstakten är hög och fortfarande
kännetecknats  ledning och personal av pionjäranda och öppenhet för initiativ, vilket
varit till glädje också för detta projekt.

Tillämpa~l  informationsteknologi ges hög prioritet och finns som ett naturligt inslag
i hela högskolans verksamhet. En målsättning är att också integrera miljöaspekter,
Genom anslag från Högskolans Grundutbildningsråd till detta projekt påbörjades
1994 miljöintegrering inom 120p-programmet i maskinteknik med inriktning mot
utvecklingsteknik. vid Institutionen för Maskinteknik (IMA), och 18Opprogrammet i
fysisk planering, vid Institutionen för Fysisk Planering och Byggteknik (IFB).
Biblioteket deltog också från början för att ge stöd åt projektledning och lärare vid
deras integreringsarbete, samt för att miljöintegrera sin egen verksamhet som stöd för
personal och studenter även fortsättningsvis,

Ett delmal med projektet var att ge deltagande lärare och övrig personal sådana
kunskaper om bärkraftig utveckling - och nödvändigheten därav - att de skulle känna
engagemang och själva se möjligheterna till miljöinslag i sina respektive ämnen och
övriga yrkesuppgifter.

Stor vikt lades därför på personalutbildning, som genomfördes i form av en
seminarieserie samt genom handledda fortsatta självstudier och deltagande i externa
kurser, konferenser och studiebesök. Resultatet blev gott. Nästan alla lärare vid IMA
och IFB fick ett ökat engagemang och deltog aktivt i miljöintegreringsarbetet.
Engagemanget har också borgat för fortsatt lärande och automatiska kursförbättringar
efter projektets slut, vilket var tanken.

Synliga resultat är en vidareutvecklad miljögrundkurs, Miljögrunder 5p,
obligatorisk i programmet maskinteknik med inriktning mot utvecklingsteknik och
tillgänglig ä,ven för andra studenter som fristående kurs, samt nya kursplaner i de
ämnen miljöintegrering bedömts mest relevant i de båda programmen. Även i
examination, projektrapporter och examensarbeten syns naturligtvis resultat av
miljöintegre,ringen. To ta l t  ha r  ca  hä l f t en  av  ku r se rna  i nom re spek t ive
utbildningsprogram direkt berörts av projektet. Genom följdeffekter har i någon mån
även övriga delar av programmen påverkats. Studenterna framför vid kurs-
utvärderingar och andra diskussioner att de upplever miljöintegreringen som mycket
positiv för deras utbildning och ser den som en värdefull merit då de söker jobb.

Miljöinslag har kunnat införas utan att de reguljära ämnena tagit skada - alltså i
motsägelse till diskussionen om att värdefulla befintliga kunskaper måste trangas
undan när någon “nymodighet” ska föras in i en utbildning. Miljöintegreringen har
snarare gjort att studenternas motivation för de reguljära ämnena ökat. Denna
tulipanaros har kunnat åstadkommas huvudsakligen genom att:

- använda grundläggande kunskaper som reguljärt ingår i utbildningsprogrammen, t
ex viss naturvetenskap, för att bygga upp en systemsyn genom vilken miljö- och
resursproblemens orsaker och lösningar på principiell nivå blir tydliga.

- använda denna systemsyn som ett ramverk i vilket detaljkunskaper som reguljärt
ingår i utbildningsprogrammen kan inordnas och ges en övergripande mening,
varigeno’m  också sambanden mellan olika ämnen blir tydligare.
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- exemplifiera de reguljära ämneskunskaperna på ett delvis nytt sätt och visa på
alternatrva tillämpningar för att stimulera studenternas kreativitet beträffande hur
deras yrkeskunskaper konkret kan användas för att lösa miljö- och
resursproblemen.

Den bärandge idén med miljöintegreringen har just varit att med ovanstående som
förutsättning, så är det främst genom att bli duktiga i klassiska ämnen för ingenjörer
och fysiska planerare som ingenjörer och fysiska planerare kan göra den största
insatsen för en barkraftig utveckling. Att göra om dem till “miljöexperter” i
traditionell mening vore inte fruktbart.

Det Naturliga Stegets’ definition av bärkraftighet och modell för planering av
barkraftig utveckling, som visat sig så framgångsrik inom näringslivet, har visat sig
lämplig även inom den högre utbildningen. Den har utgjort grunden för den
systemsyn som använts i detta projekt enligt ovan.

Projektet har troligen även bidragit som inspirationskälla, åtminstone som en av
flera faktorer, till verksamheter utanför dess ram. Exakt hur mycket är naturligtvis
svårt att bedöma. Ökade kunskaper och det allmänt ökade intresset för miljöfrågor har
i varje fall lett till allt ifrån konkreta saker som införskaffande av institutionscykelför
kortare ärenden och vindkraftverk och solpaneler som komplement till
energiundervisningen, till deltagande i internationella miljöutbildningsprojekt,
doktorandverksamhet i miljöanpassad produktutveckling, inrättandet av professurer
med miljöprofil, och ansvarför högskolans miljöpolicy och miljöplan.

Detta utgör naturligtvis omvänt också ett starkt stöd för underhåll och utveckling
av miljöintiegreringen. Den bedöms därför ha utmärkta förutsättningar att bli
bestående vrid IMA och lFB och förhoppningsvis sprida sig till övriga institutioner
och utbildningsprogram.

’ Se bilaga 1



2. Bakgrund

Vid universitet och högskolor har miljöfrågor tidigare huvudsakligen tagits upp i
frivilliga och väldigt tvärvetenskapliga kurser eller i väldigt specialiserade kurser
inom ett fåtal ämnen. Dessa ytterligheter är otillräckliga för att möjliggöra och
påskynda en samhällsförändring med sikte på bärkraftighet.

Riksdagen beslutade därför 1990/91  om delvis förändrade förutsättningar för
miljöutbildning inom den högre utbildningen, Man fastslår att det aligger varje
disciplin att inom ramen för den reguljära ämnesutbildningen ta upp och diskutera
miljöförutsättningar och miljökonsekvenser. För att förverkliga detta nya synsätt
initierade och finansierade Högskoluns Grundutbildningsråd utvecklingsprojekt vid
olika universitet o c h  h ö g s k o l o r  m e d  b ö r j a n 1992/93.  H ö g s k o l a n  i
Karlskronall~onneby  (HIQR) inbjöds 1994 av rådet att i konkurrens med andra
lärosäten sijka projektbidrag för att utveckla integrerade miljöinslag i något
utbildningsprogram.

Vid HKJR bedrivs grundutbildning inom ämnesområdena teknik, datavetenskap,
arbetsvetenskap, ekonomi, sprak och kultur. Ansvaret för utbildningen är fördelat på
sex institutioner och är organiserad i fjorton utbildningsprogram och ett stort antal
fristående kurser. Vid Institutionen för Maskinteknik (IMA) och Institutionen för
Fysisk Planering och Byggteknik (IFB) fanns sedan tidigare miljökompetens hos delar
av personalen. Vid tiden för rådets inbjudan hade på egna initiativ integrering av
miljöaspekter i grundutbildningen grovt skisserats och visst arbete påbörjats, men
resurser till mer omfattande insatser saknades. Med en extern finansiering sågs
möjligheten att avsevärt påskynda förverkligandet av en genomgripande
miljöintegrering av vardera ett utbildningsprogram vid dessa båda institutioner.
Planerna utvecklades och konkretiserades i en ansökan’ till Högskolans
Grundutbildningsråd. Den beviljades i juni 1994 och projektet pågick fram t o m
1996. Det fortsatta utvecklandet och underhållet är därefter inlagt i den ordinarie
verksamheten.

2.1 Progr,am  i Maskinteknik med inriktning mot utvecklingsteknik
IMA ansvarar bl a för utbildningsprogrammet teknologie kandidat i maskinteknik med
inriktning mot utvecklingsteknik, fortsättningsvis benämnt utvecklingsteknik i denna
rapport. Det är en 120-p ingenjörsutbildning som ger gedigna kunskaper i
grundläggande maskintekniska ämnen, kompletterat med metodik för teknik- och
produktutvelckling.

Ett sedan länge uttalat mål är en stabil och tydlig fokusering på teknik, d v s
teknikämnen ska inte trangas undan eller kvalitetsmässigt decimeras till förmån för
sådant som för tillfallet är populärt. lMA’s policy är att angränsande och för
ingenjörer viktiga ämnen i första hand ska finnas integrerat i teknikkurserna. Då nya
kunskaper eller ett nytt synsätt på gamla kunskaper framkommer ska, efter
omsorgsfull analys, dessa hellre integreras i befintliga kurser än ges i enskilda nya
kurser. Det kan gälla nya produktutvecklingsmodeller, ny informationsteknologi,
virtual reality, eller som i det här fallet miljöaspekter.

‘Se bilaga 2.



Framtagning eller modifiering av en produkt kan mycket schematiskt beskrivas med
figur 2.1.

Figur 2.1. Schematisk bild av produktutvecklingsprocessen, med tyngdpunkt på
konstruktionsdelen. (Flera modeller och ytterligare uppdelning finns.)

För att på ei:t effektivt sätt nå fram till en ny eller förbättrad konstruktion behövs en
komplett konstruktionscykel, där arbetet sker i samverkan mellan teoretiskt
modellbygge, simulering, analys och experimentell verifiering. Sådana metoder för att
tidigt förutse konstruktioners egenskaper som funktion av olika konstruktions-
parametrar har blivit allt viktigare vid produktutveckling, och utgör en viktig del av
utbildningen till utvecklingsingenjör. (Fr o m 1996 kan Högskolan i
KarlskronaRonneby,  som den enda av Sveriges alla små och medelstora högskolor,
också erbjuda en vidareutbildning till teknologie magister i maskinteknik med
inriktning mot strukturmekanik, där kunskaper om dessa analysmetoder ytterligare
fördjupas.)

Lika vikt:igt är naturligtvis att bedöma vilka dessa egenskaper ska vara, d v s
konstruktionsmålen för produkten. En så stor samhällsförändring som omställningen
till ett bärkraftigt samhälle innebär, förstärker kraftigt kraven på att kunna förutse
kundernas iinskemål och behov. Att så tidigt som möjligt i produktutvecklings-
processen ta. hänsyn till villkoren för bärkraftighet blir då en grundförutsättning för
företagets framgång, eftersom det är dessa villkor som framtidens marknad kommer
att handla om. Att miljöanpassa och optimera konstruktionerna, t ex med avseende på
demonterbarhet för återanvändning, materialval ur nedbrytbarhets- eller
återvinningssynpunkt, låg energiförbrukning, mm, är konkreta sätt att öka företagets
konkurrenskraft.

Som exempel kan nämnas att det för endast några år sedan var svårt att köpa ett
kylskåp i Sverige utan freon. Idag är det omöjligt att sälja ett kylskåp med freon. Om
Electrolux inte varit med bland de första som kom med freonfria kylskåp så hade
företaget med största sannolikhet gått under. Sådana förändrade förutsättningar på
marknaden !som legat till grund för detta exempel kommer att bli tydliga allt oftare
och allt snabbare framöver. Det är då självklart att företag som bäst kan förutse dessa
förändringar och som har en effektiv produktutveckling tar marknadsandelar.

Genom ;att integrera miljöaspekter i utbildningsprogrammet för utvecklings-
ingenjörer åstadkommes alltså en ingenjör som behärskar båda dessa faktorer och som



därmed blir mycket attraktiv på arbetsmarknaden. Att dessa utvecklingsingenjörer får
en fantastisk möjlighet att påverka och påskynda omställningen till ett bärkraftigt
samhälle är uppenbart. Ur flera synvinklar föll det sig således naturligt att satsa på en
miljöintegrering av detta utbildningsprogram.

2.2 Program i Fysisk planering
IFB ansvarar bl a för utbildningsprogrammet teknologie magister i fysisk planering,
fortsättningwis  benämnt fiflsisk planering i denna rapport. Det är en 180-p  utbildning
som utbildar planerare för mark- och vattenanvändning i stad och på landsbygd och i
att utforma ny bebyggelse eller förändra den redan byggda miljön. Utgångspunkten är
människors fysiska och sociala behov, hushållning med naturmiljöns resurser och de
kulturella resurserna i vår bebyggelsemiljö. Planeringsprojekten rör sig från kvarteret,
stadsdelen, staden, kommunen och upp till regionen.

Huvudämnet är fysisk planering som inklusive examensarbetet omfattar
sammanlagt 100 poäng. Undervisningen i planering är problem- och projektinriktad
dvs praktiska, aktuella planeringsproblem löses i kursernas övningsuppgifter. De
mindre stödämnena läses ofta parallellt med att man tillämpar kunskaperna i
planeringsuppgiften. Utbildningen är på detta sätt upplagd på liknande sätt som
arkitektutbildningarna. Planering för nybyggande och förnyelse av redan byggda
områden varvas med studier i planeringsteori, metodik och analys- och skissteknik.

Gestaltningskunskaper och kunnandet i att uttrycka sig i bild, tal och skrift är
viktigt. Detta tranas i ämnet redovisning och form, med övningar i teckning, målning,
modellering,, ritteknik för hand och med dator, modellbygge samt muntligt
framträdande och skriftligt rapportskrivning.

Vår miljo kräver ett stort kunnande i ekologi och miljövård hos framtida planerare.
Detta undervisas i ämnena ekologi, naturresurshushållning och planering med
ekologiska utgångspunkter. Dessa kunskaper ligger sedan som grund i övriga
planeringsprojekt. Människans behov och krav på samhället för att det skall vara en
god livsmiljo  är en grundförutsättning, detta läses i människa/miljö.  Vår redan byggda
och kulturel!la  miljö är viktiga kunskapsområden, det läses i stadsbyggnadshistoria och
kulturgeografi.

Datorstöd används alltmer i planeringen för redovisning av planer, rapporter och
kartor användningen av GIS, geografiska informationssystem och CAD, Computer
Aided Design, utvecklas successivt i undervisningen.

Det fysiska utformandet och förändrandet av samhället påverkas av och påverkar
miljön både, direkt och indirekt, det är därför viktigt att grundkunskaper ges till
studenterna samt att de tränas i att få en insikt om miljöförhållanden och hur man bör
hantera dem. Miljöintegrering i en majoritet av programmets kurser har för avsikt att
ge kunskaper om miljöaspekter i respektive samhällssektor. 1 projektarbetet i de större
planeringskurserna tränas sedan studenterna i att göra sammanvägningar och
bedömningar mellan de olika sektorernas ibland motstridiga intressen gentemot
naturmiljön och systemvillkoren. Detta kräver analyser och konsekvensbeskrivningar
för miljöbedömningar. 1 detta arbete behöver den yrkesverksamme planeraren ofta
stöd av expwter inom de olika sektorerna. Inom utbildningen ges detta stöd genom att
experter fungerar som gästlärare.



3. Miljöintegreringsprojektet

3.1 Syfte
Syftet med projektet var att integrera miljöaspekter i två utbildningsprogram och i
biblioteksverksamheten, så att de ingenjörer och fysiska planerare som examineras
från HK/R framöver har goda grundkunskaper beträffande bärkraftig utveckling och
som med sina yrkeskunskaper har goda förutsättningar att förstå och påverka
samhällsutvecklingen.

Ett delmål med projektet var att ge deltagande lärare och övrig personal sådana
kunskaper om barkraftig utveckling - och nödvändigheten därav - att de skulle känna
engagemang och själva se möjligheterna till miljöinslag i sina respektive ämnen och
övriga yrkesuppgifter. Detta för att åstadkomma ett bättre och varaktigt resultat.

3.2 Projektgrupp
Projektgruppen bestod från början av:

Göran Broman, telur dr, universitetslektor, projektledare och ansvarig för
miljöintegreringen i programmet uxvecklingsteknik.
Kristina Nilsson, arkitekt SAR, universitetsadjunkt, biträdande projektledare och
ansvarig oför miljöintegreringen i programmetfysiskplanering.
Annika Annemark, bibliotekarie, ansvarig för miljöintegreringen av bibliotekets
verksambet.
Gustaf R:eischman,  ordförande i Blekinge studentkars utbildningsutskott.
Jerker Sundström, ordförande i studenternas miljöförening MASK. (MiljöAktiva
Studenter vid högskolan i Karlskrona/Ronneby)

Under projektet tillkom Sophie Byggeth, civ ing, doktorand, som delansvarig och
resursperson för miljöintegreringen i programmet utvecklingsteknik. Gustaf
Reischman utgick p g a examen 1995.

Projektgruppen hade inledningsvis ett fåtal formella möten. Därefter har samråd
skett i inforrnella diskussioner.

3.3 Uppläggning och genomförande
Genomförandet av projektet lades upp enligt samma modell som skulle
implementeras, d v s en stabil grund åt alla inblandade som en förutsättning för bl a
effektiv kommunikation och därefter specialiserad individuell utbildning och
integreringsarbete.

Stor vikt lades på personalutbildning, som genomfördes i form av en
seminarieserie samt genom handledda fortsatta självstudier och deltagande i externa
kurser, konferenser och studiebesök. Inbjudan till seminarieserien Miljögrunder och
dess innehåll framgår av bilaga 3.

All personal och högskoleledningen bjöds in till seminarieserien. Syftet med detta
var att stimulera även andra utbildningsprogram och enheter till miljöintegrering.
Första tillfallet förlades i samband med en personalkonferens, vilket innebar att ca 60
personer niirvarade. Reaktionerna var mycket positiva, varför det sporadiska
deltagandet därefter för personer som inte var med i projektet troligen berodde mest
på svårigheter att inordna deltagandet i tjänstgöringen. Detta visar att en förutsättning
för seriöst miljöarbete är att det tillåts kosta tid och pengar, d v s planeras in i
verksamheten och inte betraktas som ideell sidoverksamhet.
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För IMA, IFB och biblioteket var närvaron däremot god och resultatet blev gott.
Nästan aha lärare fick ett ökat engagemang och deltog aktivt i miljöintegrerings-
arbetet. Detta engagemang har också borgat för fortsatt lärande och automatiska
kursförbätttingar  efter projektets slut, vilket var tanken.

För att bibehålla resultatet även då ny personal anställs så deltar dessa i
studentkursen Miljögrunder. Även befintlig personal ges tillfälle att delta på vissa
delar för att repetera och uppdatera sina kunskaper, t ex vid gästföreläsningar. På så
sätt har lärare och studenter samma grund att stå på, vilket gynnar kunskapsutbytet
och gör att båda parter bättre kan inordna miljörelaterade specialkunskaper inom
ämneskurserna i helheten. Se figur 3.1.

NY
pt?WXXd

\5 Kursen Miljögrunder Miljöintegrerade

/+
ämneskurser

Studenter Yrkesmänniskor
med helhetssyn

Figur 3.1. Schematisk bild av det “stationära läget” efter projektet. Första gången
befintlig pe:rsonal utbildades i miljöfrågor, under projektets gång, gjordes det genom
seminarieserien Miljögrunder samt mer specialiserade självstudier och deltagande i

extema kurser, konferenser och studiebesök.

3.4 Allmänna resultat och slutsatser
Synliga resultat av projektet är vidareutvecklingen av miljögrundkursen Miljögrunder
5p, obligatorisk i programmet utvecklingsteknik och tillgänglig för alla studenter, samt
nya kursplaner i de ämnen miljöintegrering bedömts mest relevant i de båda
programmer,. Även i examination, projektrapporter och examensarbeten syns
naturligtvis resultat av miljöintegreringen. Se vidare kapitel 4 och 5. Totalt har ca
hälften av k,urserna inom respektive utbildningsprogram direkt berörts av projektet.
Genom följdeffekter har i någon mån även övriga delar av programmen påverkats.

Studenterna framför vid kursutvärderingar och andra diskussioner att de upplever
miljöintegteringen som mycket positiv för deras utbildning och ser den som en
värdefull merit då de söker jobb.

Miljöinsl,ag har kunnat införas utan att de reguljära ämnena tagit skada - alltså i
motsägelse till diskussionen om att värdefulla befintliga kunskaper måste trangas
undan nar någon “nymodighet” ska föras in i en utbildning. Miljöintegreringen har
snarare gjort att studenternas motivation för de reguljära ämnena ökat. Denna
tulipanaros har kunnat åstadkommas huvudsakligen genom att:

- använda grundläggande kunskaper som reguljärt ingår i utbildningsprogrammen, t
ex viss naturvetenskap, för att bygga upp en systemsyn genom vilken miljö- och
resursproblemens orsaker och lösningar på principiell nivå blir tydliga.



- använda denna systemsyn som ett ramverk i vilket detaljkunskaper som reguljärt
ingår i utbildningsprogrammen kan inordnas och ges en övergripande mening,
varigenosm också sambanden mellan olika ämnen blir tydligare.

- exemplifiera de reguljära ämneskunskaperna på ett delvis nytt sätt och visa på
alternativa tillämpningar för att stimulera studenternas kreativitet beträffande hur
deras yrkeskunskaper konkret kan användas för att lösa miljö- och
resursproblemen.

Den bärande idén med miljöintegreringen har just varit att med ovanstående som
förutsättning, så är det främst genom att bli duktiga i klassiska ämnen för ingenjörer
och fysiska planerare som ingenjörer och fysiska planerare kan göra den största
insatsen för en bärkraftig utveckling. Att göra om dem till “miljöexperter” i
traditionell mening vore inte fruktbart.

Det Naturliga Stegets definition av barkraftighet och modell för planering av
barkraftig utveckling, som visat sig så framgångsrik inom näringslivet, har visat sig
lamplig även inom den högre utbildningen. Den har utgjort grunden för den
systemsyn som använts i detta projekt enligt ovan. En sammanfattning av Det
Naturliga St’eget ges i bilaga 1.

Slutligen kan konstateras att för att nå även personer som inte från början är
miljöintresserade så måste miljöarbetet tillåtas kosta tid och pengar, d v s planeras in i
verksamheten och inte betraktas som ideell sidoverksamhet. På så sätt markeras också
från ledningen att man anser det vara en viktig uppgift för organisationen. Att nå
utanför sfären av redan “frälsta” är naturligtvis också en förutsättning för att få
verkligt genomslag för miljöfrågorna i samhället som helhet.

3.5 Spin-off effekter
Projektet har troligen även bidragit som inspirationskalla, åtminstone som en av flera
faktorer, till verksamheter utanför dess ram. Exakt hur mycket är naturligtvis svart att
bedöma. Ökade kunskaper och det allmänt ökade intresset för miljöfrågor har i varje
fall lett till att:

- lMA ha.r en doktorand i miljövetenskap med inriktning mot miljöanpassad
produktutveckling. Handledning finns i Karlskrona och kompletteras genom
samarbelte  med institutionen för fysisk resursteori, Chalmers Tekniska Högskola
& Göteborgs Universitet.

- IMA har givits ansvaret för utveckling av Högskolan i KarlskronaRonneby’s
miljöpolicy och miljöplan.

- IMA samarbetar med flera utländska universitet och institut inom ett TEMPUS-
projekt i vilket man utvecklat och undervisat i kurser inom magisterutbildningen
Eco-Integrated Mechanical Engineering,  samordnad av Tekniska Universitet i
Gdansk, Polen.
IMA samordnar ett SOKRATES-projekt, European  Environmental Control, som
bedrivs i samarbete med flera utländska universitet.
IMA har köpt en institutionscykel för kortare “ärenden”.
IMA håller på att placera ett vindkraftverk, solvärmepaneler och solceller på
högskolans tak för laborativ undervisning om barkraftig energiomvandling.

IMA avser att inrätta av en professur i strukturmekanik med komplementet
miljöanpassad produktutveckling.

- IPB har linrättat en professur i miljökonsekvensbeskrivning.
IPB har :införskaffat institutionskompost.
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- IFB har len doktorand ifisiskplaneringför  ett bärkraftigt samhälle.
- IFB har utarbetat en miljöplan för den institutionsinterna verksamheten.

Ovanstående verksamheter utgör ett starkt stöd för underhåll och utveckling av
miljöintegreringen i de båda utbildningsprogrammen. Den bedöms därför ha utmärkta
förutsättningar att bli bestående vid IMA och IFB och förhoppningsvis sprida sig till
övriga institotioner och utbildningsprogram.



4. Miljöintegrering i programmet för Maskinteknik med
inriktnin,g  mot utvecklingsteknik

4.1 Utbildningsplan
1 nedanstående utdrag ur studiehandboken har kurser som berörts av
miljöintegreringen markerats med kryss. Grundläggande teorikurser som t ex
matematik, mekanik och företagsekonomi har inte miljöintegrerats. Dels för att det
inte bedömts lika relevant som i de mer tillämpade kurserna, dels för att vissa av dessa
kurser ges av andra institutioner som inte deltagit i projektet.



4.2 Miljöintegrerade kurser
För de kurser som bearbetats beskrivs miljömomenten nedan

Produktionsteknik 1 10~
Kursen behandlar produktionsteknikens grunder. 1 delkursen Bearbetningsteknik
studeras plastiska, klippande, skärande, och-sammanfogande  bearbetningsmetoder och
maskiner fö:r metalliska material. Vissa metoder för plasttillverkning studeras också.
De olika metodernas miljöpåverkan diskuteras. 1 delkursen Industriell produktion 1
studeras organisationsformer inom produktion, material- och produktionsstyrning
samt rationaliseringsteknik. Resurssnål produktion, s k “lean production”,  “pollution
prevention”, och “clean technology” diskuteras. (Sökande efter lämplig litteratur till
detta kursblock pågår fortfarande)

Maskinelement
Kursen ska utveckla förmågan att analysera maskinelement med avseende på
dimensionering och optimering. Några vanliga maskinelement genomgås i detta syfte.
Bl a behand.las  olika former av lager och bromsar. 1 samband med detta diskuteras
miljömässigt godtagbara smörjmedel och friktionsmaterial.

Energiteknik2
Kursen ska ge förståelse för termodynamiken och dess ingenjörsmässiga
tillämpningar, uppöva förmågan att utföra energitekniska beräkningar, samt
tydliggöra ämnets centrala roll vid förklaring och lösning av miljöproblem.

T ex behandlas de miljömässiga konsekvenserna av termodynamikens huvudsatser
och exergibegreppet. Kopplingen till kretsloppsprincipen och villkoren för



bärkraftighet diskuteras. 1 samband med tillämpningarna tas konkreta miljöaspekter
upp, t ex miljömässigt godtagbara bränslen då olika motorer behandlas, lagring av
solvärme då fasomvandlingar behandlas, miljömässigt godtagbara köldmedier då
kylprocesser behandlas, vindkraftsreglering och vaxtalsreglering av pumpar då
strömningsliira  behandlas, jordens strålningsbalans och växthuseffekten då
värmestrålni,ng behandlas, liksom naturligtvis samband mellan energi och
materialflöden, energieffektivisering, energisystem och förnybar energi,

1 kursen igår en projektuppgift med miljöanknytning. Några exempel på
projekttitlar är:

Alternativ kylteknik, Energihushållning i villa, Lösningsmedelsjlöden  vid Dynapac
AB, Solenergi - nuläge och möjligheter, Spillvärnte från en ishall en resurs?,
Vindkraft vad händer?, Vågkraft - något för Sverige?, Värmepump för småhus?,
Bioenergi i Sverige, Turbomotorer ur miljösynpunkt.

Kvalitetsteknik
Kursen ska ge grundläggande kunskaper om total kvalitetsstyrning och statistiska
metoder för tillämpat industriellt kvalitetsutvecklingsarbete. Producentansvar och
miljöstyrning för minimering av miljöpåverkan behandlas. Kvalitetsledningssytem
som IS0 9000 och miljöledningssystem som IS0 14 000 och EMAS är likartat
uppbyggda och behandlas därför tillsammans i kursen.

Materialval ‘och Materiallära 5~
Kursen ska ge grundläggande förståelse för materials mekaniska, fysikaliska och
miljömässiga egenskaper, samt kunskaper om hur olika material kan användas och
utprovas. Olika materials möjligheter till återvinning och avvecklingsstrategier
baserade på metallers framtida kontamineringsfaktor (FKF), enligt definitionen i
konsensusdokumentet Metallfrågan i ett naturvetenskapligtperspektiv, diskuteras.

Utvecklingsteknik. teori 1Op
Kursen ska ge en strukturerad metod för produktutveckling/fömyelse.  De krav som
ställs från samhället och kunder på mer och mer miljöanpassade produkter tas upp.

1 delkursen Integrerad produktutveckling diskuteras produktutvecklingsmodeller
och deras m(5jligheter  att stödja miljöanpassning, varav t ex “design for recycling” och
“design for disassembly” kan nämnas. 1 delkursen Produktkonstruktion ingår
“livscykelanalys” som en metod att kvantitativt värdera produktens miljöpåverkan vid
tillverkning, användning och återanvändning, återvinning eller skrotning, som
funktion av olika val i konstruktionsstadiet. 1 delkursen Produktionsutveckling
diskuteras ~begreppen  “pollution prevention”, “clean technology”, och “clean
production” i ett vidare perspektiv. Några fall och rapporter som behandlar dessa
områden studeras och analyseras. Studiebesök görs. En uppgift om hur ett lokalt
företag kan arbeta fram en plan för införandet av resurssnålare produktionssystem är
under introduktion i kursen.

Utvecklingsteknik. projekt 1011
Detta examensarbete syftar till att tillämpa och fördjupa de grundläggande
maskintekniska ingenjörskunskaperna och teorin om utvecklingsteknik enligt ovan.
Det utförs i grupper om 2-3 studenter under ett helt läsår och sker alltid i samarbete
med näringslivet. Målet är en färdig prototyp. Miljöaspekter utgör en viktig del av de
kriterier som ställs upp för produkten. Detta ger tillfälle att såväl sprida studenternas
miljökunskaper till företagen som att få viktiga praktiska miljökunskaper från



företagen. Några exempel på projekttitlar är (då utbytesstudenter ingår i gruppen
skrivs arbetet på engelska):

Vattenhydrauliska handverktyg, Development of a New Sand Feeder for Abrasive
Water Gutting, Vtirmeprovningsugn  för kabel och rörgenomföringar, Conception  of a
Cooling Unit Frame, Robust Construction - On the track of G. Tagachi’s.

Miliögrunde&
Kursen fannIs före projektet som valbar kurs. Den vidareutvecklades under projektet
och är nu obligatorisk i programmet utvecklingsteknik (fortfarande valbar för alla
andra studenter). Kursen fyller en central roll för både studenter och personal, se
kapitel 3.

Kursens !syfte är att ge en helhetssyn utifrån kretsloppsprincipen och strategier för
barkraftig utveckling. På naturvetenskaplig grund byggs en realekonomisk modell upp
för analys av miljöproblemens grundorsaker. Den är mycket kraftfull vid
beslutsfattande och strategisk planering i såval företag som samhället, vilket också
visat sig i praktiken, framför genom allt Det Naturliga Stegets erfarenheter, se bilaga
1. Kursen behandlar alla miljöproblem relaterat till denna systemsyn. Den innehåller
också orientering om miljöhistoria, nationalekonomi, lagstiftning, miljölednings-
system mm, - kort sagt, grunder som alla bör känna till oavsett framtida yrke.
Kursschemat för 1996197 ges i bilaga 4.

1 kursen igår en projektuppgift. Några exempel på projekttitlar är:
Agenda .21-arbetet  i Blekinge, Ekologiska livsmedel hinder och stimulans,

Elektroniskt skrot - omhändertagande i Karlskronaområdet, Konservburkens dilemma
- att vara eller icke vara?, Lära för livet - miljöanpassning av Fridlevstads skola,
fritids och daghem, Miljöhandbok för Storeklimpens daghem, Miljövänligare
arbetsresor, Håller IS0 14000 måttet?, Intern miljörevision vid AB Sydosttvätt,
Ekologi i Centrum - anpassning av befintliga flerbostadshus, Miljövård i vårdmiljö  -
miljöanpassning av Tullgårdens vårdcentral.

Fiberarmerade plaster Sr,
Kursen ska ge ökade kunskaper  om hållfasthet, kombinationsmöjligheter,
sammanfogning och användningsmöjligheter för armerade plastmaterial. Fördelar och
nackdelar ur miljösynpunkt med kompositmaterial  vid framställning, användning och
destruktion diskuteras, speciellt beträffande återanvändning och återvinning.

Produktion lm
Kursen ska ge fördjupade kunskaper i produktionsteknik med inriktning mot material-
och produktionsstyrning. 1 delkursen Underhållsteknik studeras energieffektiv
upphandling av produktionsutrustning med beaktande av “life cycle cost”. 1 delkursen
Industriell p:roduktion II studeras också “lean production”,  “pollution prevention”, och
“clean technology”. Exempel på “slutna fabriker” är under introduktion. (Sökande
efter lämplig litteratur till detta kursblock pågar fortfarande)



5. Miljöintegrering i programmet för Fysisk planering

5.1 Utbildningsplan
Under vårterminen 95 deltog samtliga fast anställda lärare på institutionen för Fysisk
Planering och Byggteknik i seminarieserien i Miljögrunder för personal. Ett antal av
våra gästlärare har även av eget intresse följt seminarierna. Serien har tydligt höjt
intresset och kunnandet om miljöfrågorna. Respektive lärare har efter seminarieserien
vidareutvecklat miljöfrågorna i sina kurser samt kompletterat med relevant
kurslitteratur om miljöperspektivet i de olika ämnena.

Från och med läsåret 95/96 har programmet i Fysisk planering förlängts från 160
till 180 poäng och utbildningsplanen har därmed omarbetats. Kursprogrammen ska
omarbetas enligt den nya utbildningsplanen. 1 samband med denna omarbetning skall
kursprogrammen kompletteras med syfte och innehåll om integreringen av miljö i
respektive ä:mne.

Kursprog:rammen kommer successivt att omarbetas för varje läsår som genomförs
enligt den n:ya utbildningsplanen. Hittills finns nya kursprogram för hela årskurs 1, 2,
samt höstterminen för årskurs 3.

1 nedanstående utdrag ur studiehandboken har kurser som berörts av
miljöintegreringen markerats med kryss.





5.2 Miljöiintegrerade  kurser
För de kurser som bearbetats beskrivs miljömomenten nedan, samt de moment som
avses att intlegreras  i kommande kursprogram.

Stadsbvggnadshistoria  - Människa/miliö  31,
1 denna kurs tas miljöfrågornas historia i stadsbyggandet upp. Ett exempel är hur man
för att förhindra epidemier utvecklade vattentoalettsystemet, som vi nu ser
konsekvenserna av med stor spridning av förorenat vatten.

Husbvgpnacu
Har tas uplp en del av tankarna kring sunt byggande med kretsloppsanpassade
byggmaterial och en god hantering av byggmaterial på byggarbetsplatsen.
Grundidéerna kring lågenergihus behandlas i planeringskursen med ekologiska
utgångspunkter.

Teknisk försörinina - Geoteknik 3p
Utgå från en helhetssyn och närhetsprincip för den tekniska försörjningen.
Infrastrukturens miljöpåverkan behandlas, tex miljöproblem från fast avfall, VA-
system, energi- och trafiksystem. Globala och regionala miljöproblem studeras:
växthuseffekten, ozonförtunning, eutrofiering och försurning. Olika energikallor och
dess miljöpiiverkan beaktas samt en grundlig genomgång av alternativa energikallor
görs. Geotelccik: vilka marktyper är lämpliga att bygga på för att få sunda hus. Hur
handskas man med markresurserna vid grundläggning, för att undvika alltför mycket
schaktning och sprängning, och för att inte störa grundvattnets kretslopp.

Ekologi 13~:
Har syfte att ge kunskap om ekosystemets uppbyggnad och funktion samt
grundläggande kunskap om miljöproblem och störningar.

Planering IL! Småhusområden 50
Hur utformas småhusområden för minskad resurs- och energianvändning. Hur
lokaliseras och utformas småhusområden för att integreras i landskapet och utnyttja
marken effektivt.

Planering 1:3 Stadsfömvelse Sp
Resurstänkande, ekonomiskt, materiellt och kulturellt vid stadsförnyelseplanering.
Kretsloppsanpassning i befintlig bebyggelse. Energibesparingsåtgärder i befintlig
bebyggelse. Planering av stadsdelars grönstruktur.

Planering I:4 Planering och byggande med ekologiska ut&mspunkter 5~
Hur lokaliseras bebyggelse för ett gynnsamt lokalklimat och hur placeras husen för att
minska energiåtgången för uppvärmning. Vilken VA-teknik bör väljas för att inte bli
en belastning på naturen. Hur utformas husen för att minska energi- och resursåtgång.
Hur utformas avfallshanteringen för att minimera transporter och miljöbelastning på
naturen.

Husbyggnadl
Resursnålt lågenergibyggande och sunt byggande med konstruktioner och
byggnadsmarterial i större byggnadsprojekt.



Geografiska. informationssvstem 5o
Redovisning av lägesbunden miljöinformation.

Planering II: 1 Arbetsområden 51,
Lokalisering av utpräglade arbetsområden kontra blandning av bostäder och
arbetsplatser. Hur påverkas transportarbetet vid olika lokaliseringar. Vilken
miljöpåverkan har industrin på omgivningen, staden och regionen. Hälsa och
säkerhetsfrågor.

Planering II2 Detaliplaneprocessen 5p
Hur tillämpas miljölagarna praktiskt i planeringsprocessen, Hur miljö-, halsa- och
säkerhetsfrågor behandlas i beskrivningsdelen. Miljökonsekvensbeskrivningar.

Planering II3-4 Översiktlig planering 10 P

Hur behandlas naturresurserna i den översiktliga planeringen. Hur planerar man
översiktligt med ekologiska utgångspunkter. Stadens utbredning, lokalisering. Hela
stadens grönstrukturer, Planekonomiska bedömningar, planering för kollektivtrafik
och mellankommunala frågor. Konsekvensanalys och miljökonsekvensbeskrivning.

Lågenergi-, resurs- och kretsloppstankande i större husbyggnadsprojekt.

Planering III: 1 Landskapsplanering 5p
H u r  påve:rkas naturlandskapet av direkt  och diffus miljöbelastning.
Lokaliseringsfrågor i förhållande till landskapet, olika markers talighet för slitage,
olika träd och andra växters möjligheter vid olika växtförhållanden.

Planering Ek2 Regional planering 50

Hur behandlar man miljöfrågorna på den regionala planeringsnivån. Vad görs idag,
vad behövs {göras för framtiden. Mellankommunala intressen. Konsekvensanalys.

Planerina III-IV:3-4  Valbart större nroiekt 100
Alla projekt bör ha en miljögrundsyn där de teoretiska studierna i projekten också
behandlar miljöfrågor. Konsekvensanalys.

Trafikens miljöpåverkan, utsläpp och bulller från olika trafikslag. Hur planerar man
för att mimka miljöbelastningen från trafiken. Hur planerar man för att stimulera
trafikslag med lägre föroreningsgrad.

Naturresurshushållning 6~
Långsiktigt barkraftig fysisk samhällsplanering. Teoristudier och praktiska övningar
av miljökon:sekvensbeskrivning.  Hur kan man föra in hushållning med naturresurserna
i olika planeringsnivåer. Miljölagar och deras tillämpning studeras mer grundläggande
än i tidigare kurser.

20



6. Biblioteksmedverkan

1 samband med miljöintegreringsprojektet fick biblioteket medel för att på olika sätt
ge stöd åt projektverksamheten. Vid denna tidpunkt befann sig biblioteket i ett
uppbyggnadsskede. Sommaren 1993 flyttade högskolan in i nya lokaler på Campus
Gräsvik och biblioteket flyttade in i nuvarande lokaler.

Bokbeståndet började byggas upp inom högskolans ämnesområden och en god
tillgång till informationsteknologi och databaser skapades. Inom miljöområdet
saknades i stor utsträckning litteratur och därför beslutades i samråd med
projektgruppen att biblioteket skulle bygga upp bok- och tidskriftsbeståndet inom
miljölitteratru-en.

För att Ikunna köpa in relevant litteratur har biblioteket fortlöpande bevakat
nyutkomme:n miljölitteratur och aktivt sökt inom olika databaser. Efter önskemal från
studenterna placerades all miljölitteratur centralt i biblioteket på en speciell miljöhylla
där även miljötidskrifterna skyltades.

Studenterna har tagit aktiv del i litteraturinköpen genom studenternas
miljöförening MASK. Biblioteket har på detta sätt byggt upp en samling
miljölitteratur med anknytning till högskolans ämnesområden. Miljölitteraturen och
databaserna utnyttjas i hög grad av deltagare i kursen Miljögrunder och studenter
inom programmen för utvecklingsteknik och fysisk planering, samt i varierande grad
också av övriga studenter inom högskolan. Miljöprojektets lärare har kunnat utnyttja
biblioteket i samband med utvecklandet av kurser.

Biblioteket deltog i seminarieserien Miljögrunder för personal. Biblioteket bidrog
också till denna serie med ett seminarium om Att söka miljöinformation  i bibliotek och
databaser.

Av Grundutbildningsrådets ordnade utbildningar har biblioteket deltagit i kursen
Databaser inom miljöområdet, en tvådagars utbildning vid Linköpings
universitetsbibliotek. Denna gav en bra överblick över informationskällor inom
området. Vidare gjordes ett studiebesök på Naturvårdsverkets bibliotek som var
mycket givande med tanke på litteraturinköp och litteraturbevakning.

Sammanfattningsvis kan sägas att bibliotekets intresse och kompetens inom
miljöområdet avsevärt förbättrats.



7. Bilagalr

7.1. SammaLnfattning  av Det Naturliga Steget.
7.2. Ansökarn till Högskolans Grundutbildningsråd.
7.3. Semina.rieserien  Miljögrunder 1995.
7.4. Schema för kursen Miljögrunder 1996/97.



Bilaga 1

SAMMANFAlTNING AV DET NATURLIGA STEGET

Det handlar om vår framtid

Vi är sex miljarder människor som håller på att bli fler. Alla ska vi försörjas av samma natur.
Samtidigt som befolkningen ökar, minskar naturens långsiktiga produktionskraft i åkrar,
skogar och hav. Det beror på att vi förorenar och tranger undan den på olika sätt, och på att
resurser förbruk:as  i en sådan takt att naturen inte hinner med att bygga upp nya. Det är som
att hela civilisationen springer in i en “resurstratt” (se figur l), där väggarnas lutning
symboliserar att det blir mindre och mindre utrymme kvar för halsa, välfärd och en god
ekonomi.

Figur I: “Resurstratten”.

När snart tio miljarder människor ska leva av de friska resurser som finns kvar, så kommer
detta att påverka oss alla - även ekonomiskt. Fler och fler företag och kommuner marker
redan idag att skatter, stigande priser på resurser och avfallshantering, andrad efterfrågan,
högre krav från försäkringsbolag och finansinstitut och andra händelser på marknaden
påverkar dem i deras dagliga verksamhet. Plötsliga ekonomiska bekymmer kan upplevas som
otur, men beror ofta på tidigare investeringar i verksamheter eller tekniker som bryter mot
villkoren för barkraftig verksamhet.

Företag och organisationer som inte vill riskera att drabbas av obehagliga överraskningar
försöker förutse på vilket sätt förändringarna kommer att påverka deras bransch och
verksamhet. Ju förr man börjar, desto mindre risk för felinvesteringar eller dyrbara
omställningskos,tnader  “i elfte timmen”. Ofta innebar ett sådant arbete dessutom möjligheter
att minska kostnader, öka kvaliteten samt identifiera nya kunder och marknader.
Det Naturliga Steget har utvecklat verktyg för att starta och driva sådana processer.

Att tänka efter före

För att starta ett seriöst och långsiktigt miljöarbete, gäller det att planera för en framtid där
man inte bidrar still att förstöra naturen.



Sammanfattning.. .Sid 2

Det finns egentligen bara tre olika sätt att förstöra den. Vi kan göra det genom att låta
koncentrationen av ämnen som vi utvunnit från jordskorpan, dvs berggrunden, (t ex
kvicksilver, bly, svavel- och kolföreningar) ständigt öka i naturen. Vi kan göra det genom att
låta koncentrati’onen av ämnen som vi människor skapar (t ex flamskyddsmedel, freoner och
plasttillsatser) s,tändigt  öka i naturen. Och vi kan göra det genom att mer och mer tränga
undan naturen eller manipulera sönder dess funktioner (t ex skogsskövling, asfaltering,
rovfiske och ingrepp i vattnets kretslopp). Genom att sätta ett “inte” framför vart och ett av
dessa sätt att fili-störa naturen har Det Naturliga Steget formulerat villkor för ett bärkraftigt
samhälle. Villkoren beskrivs mer utförligt längre fram.

Det finns också ett fjärde villkor som följer av - eller är nödvändigt för att lyckas med - de
tre första. Nämligen att hushålla med de resurser vi har och alltid sätta användningen i
relation till den mänskliga nyttan i ett tillräckligt stort perspektiv.

Mycket få verksamheter är bärkraftiga redan idag. Det Naturliga Stegets systemvillkor följs
därför av frågor som syftar till att angripa företagets bidrag till miljöproblemen vid roten till
det onda, eller helst redan innan de blivit problem. Ett vanligt fel är annars att leta på
detaljnivå, sedan problemen redan dykt upp. Då är problemen så många, svåra och
komplicerade at:t “man inte kan se skogen för alla träd”. Genom att utvärdera verksamheten
med hjälp av Det Naturliga Steget identifierar företagen dels grundläggande orsaker till
befintliga problem, dels vilka processer eller rutiner som kommer att ge problem längre fram.
Därefter bestäms strategier för att steg för steg lösa problemen och gå över till bärkraftiga
material, tekniker och processer.

Nedan beskrivs mer utförligt de grundläggande sambanden för det bärkraftiga samhället:
kretsloppsprincipen och de fyra systemvillkoren’ följt av den strategi för miljöarbete
(Kompassen) som Det Naturliga Steget kontinuerligt utvecklar som hjälp för företag och
andra organisationer som vill ställa om till en bärkraftig verksamhet.

Det bärkraftiga samhället

Evolutionen
Jorden bildades för cirka 4,6 miljarder år sedan. Till en början fanns all materia blandad och
spridd i ett slags urtida kaos. Jorden var ogästvänlig sett ur vårt perspektiv. Det första livet
uppstod i havet för ca 3% miljarder år sedan. Det var celler som samlade ihop och levde på
den spridda materian. Samtidigt “avgiftades” jordytan. Överskott av t ex svavel och
tungmetaller lades fast i jordskorpan med hjälp av celler som sjönk ner på havsbotten och så
småningom blev till ny berggrund. Överskott av syre från växtcellernas fotosyntes samlades i
atmosfären. Haven och luften blev allt gästvänligare. Den första djurcellen bildades för cirka

’ För en mer utfi5rlig diskussion, se 1: Broman, G., Holmberg, J., and Rob&,  K-H. Simplicity without
Reduction - Thinking Upstream Towards the Sustainable Society. Submitted to Interfaces, 1997; Eller 2:
Holmberg, J., Robert, K:H. and Eriksson, K.-E.  Socio-ecological  principles for sustainahility, införd i:
Costanra,  R., Olman, S., and Martinez-Alier, J. (ed.), Getting Down to Earth Practical Applications  of
Ecological Economics, International Society of Ecological Economics, Island Press. Wasington, 1996; Eller 3:
Robert,  K-H. and Holmberg, J. The System Conditions  for Sustainahility - a Tool for Strategic Planing.
Submitted to J. Iedustrial  Ecology, 1997; Eller 4: Robért K-H, Den Naturliga Utmaningen, Ekerlids förlag,
1994.
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% miljard år sedan. Avfallet från djuren blev byggstenar för växterna som med hjälp av
fotosyntesen bildade nya resurser. Kretsloppet mellan djur och växter var bildat.

Människan kom för cirka två miljoner år sedan. Hon har under hela sin tid på jorden deltagit i
kretsloppet. Avfallet från våra kroppar och vår verksamhet har brutits ner och utnyttjas som
byggstenar i växtemas produktion.

Men nu har vi människor vänt på utvecklingen. Efter att ha minskat i många miljoner år, ökar
spridd materia igen i form av t ex växthusgaser, svavelföreningar, och tungmetaller. En del av
denna spridda materia - långlivade och naturfränxnande kemikalier - har inte funnits tidigare
i naturen. Samti.digt  blir skogar till öknar, och arter försvinner. Det är som att gå baklänges i
utvecklingen.

Naturvetenskapliga grunder
Utöver en först,åelse  för det naturliga kretslopp som skapats under evolutionen, behöver vi
känna till fyra g.runder från naturvetenskapen:

l Materia och energi kan inte försvinna eller nyskapas’. Den kan bara omvandlas till annan
materia och/eller andra energiformer.

l Materia och energi tenderar att spridas’. Materia som tas in i samhället sprids förr eller
senare i snabbt eller långsamt tempo - till naturen. Men den försvinner inte. Endast
rigorösa åtgärder kan minimera denna soridning för en del av denna materia.

l Materiella viirden kännetecknas av koncentration och struktu?.  Värdet - kvaliteten - ökar
med ökad koncentration, renhet och struktur.

l Det krävs energi utifrån för att materiell koncentration och struktur skall kunna bibehållas
eller öka på ,jorden4. Växtema tar genom fotosyntesen tillvara den energi (solljuset) som
hela tiden flödar in till jorden. 1 fotosyntesen skapas nettoökning av materiell
koncentration och struktur på jorden. Denna är idag helt dominerande, men även mänskligt
skapade soldrivna processer kan bidra.

Det bärkraftiga samhället, eller kretsloppssamhället, är ett samhälle där naturens kretslopp
kan fortsätta att bygga upp minst lika mycket resurser som konsumeras samtidigt som
avfallsmängderna hålls tillräckligt låga. Ett bärkraftigt samhälle står alltså inte bara för
återvinning. Del: är endast en av flera praktiska dellösningar. Figur 2 visar en modell av det
bärkraftiga samhället.

’ Populär version av materiaprincipen resp. termodynamikens första huvudsats. 1 kärnklyvningar “byts” massa
mot energi, men detta undantag påverkar inte resten av resonemanget.

‘Populär version av termodynamikens andra huvudsats.
’ Koncentration kan uttryckas i termer av “exergi” och struktur som “informationsvärde”. Vi konsumerar inte

materia endast dess koncentration, renhet och struktur.
4 Solenergin är h,% helt dominerande, men det finns två mindre bidrag av annat ursprung (värme från

kärnreaktioner i jordens inre heta källor- och gravitationsenergi från vårt solsystem tidvatten).
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Figur 2: Det bärkraftiga samhället eller “Kretsloppssamhäller”. Naturens kretslopp (stora cirkeln) omger
samhället, och sätter de ramar vi måste leva inom. Växtcellerna (till vänster) bygger upp resurser, som
konsumeras av djurcellerna (till höger). Solen fillfär energi, och värme strålar ut. Samhället lever av småflöden
j?ån jordskorpan (1) av metaller och andra mineraler, och av större jlöden  från rzaturens produktion (3).
Materia i degradarad  form (avfall) lämnas till naturen, men ej snabbare än det hinner tas om hand av
naturen (2). Siffmma  hänvisar till systemvillkoren, som beskrivs nedan.

Figuren visar naturens kretslopp och människans samhallen som ett sammanhangande
system, där funktionerna är beroende av varandra. Det område som är känsligt för förstörelse
är allt ovanför jordskorpan (berggrunden). Det kallas även för ekosfären (det “ekologiska”
området), och bestar av området dar livet finns (biosfären), inkluderande människan i sina
samhallen. Till ekosfären raknas även den yttersta del av atmosfären som saknar liv, men som
t ex innehåller det för livet så viktiga ozonskiktet (som skyddar mot UV ljus). Ekosfären
ligger nära definitionen av det vi i vanliga fall kallar “naturen”. Människan står inte utanför
naturen, utan är i biologisk och ekologisk mening själv ett stycke natur.

Ekosfären, kan egentligen bara förstöras av människan på tre olika sätt:

. Om ämnen hela tiden ökar i koncentration (som förr eller senare blir skadlig) för att de
tillförs ekosf;ären  utifrån (från jordskorpan) snabbare än de hinner avlägsnas (läggas fast i
jordskorpan igen).

. Om ämnen hela tiden ökar i koncentration (som förr eller senare blir skadlig) för att
samhället genererar dem snabbare än ekosfären hinner bryta ner dem och bygga nya
resurser av (eller lägga fast i jordskorpan).

. Om det fysiska underlaget för de soldrivna kretsloppen hela tiden minskar (t ex jordarna
och grundvattnet) på grund av att ekosfären själv trängs undan eller dess funktioner
manipuleras sönder på annat sätt.

Samhällets resursslöseri fungerar som en gaspedal på de tre ovan nämnda mekanismerna. Ju
mer vi slösar, desto svarare blir det att inte förstöra naturen på de tre olika sätten: avfall ökar,
och mer natur trängs undan.

Dessa orsaker är grunden för att förstå systemvillkoren för ett barkraftigt samhälle:
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Det Naturlkga Stegets systemvillkor

När samhället är bärkraftigt, utarmas inte ekosfärens funktioner och mångfald
systematiskt genom:
1 . . . ökande koncentrationer av ämnen som hämtats från jordskorpan’.
2 . . . ökande koncentrationer av ämnen från samhiillets produktion.
3 . . . fysisk undanträngning och manipulation.
Vidare är:
4 . . . omsättningen av resurser så effektiv och rättvis att grundläggande mänskliga
behov tillgodosies  överallt.

Systemvillkor 1:
När samhället, är bärkraftigt, utarmas inte ekosfärens funktioner och mångfald
systematiskt genom ökande koncentrationer av ämnen som hämtats från jordskorpan.

Det betyder attz 1 det bärkraftiga samhället känner man sådan omsorg för allt som kommer
från jordskorpan - från utvinningen vid t ex gruvdrift, till användningen och återvinningen i
samhället - att koncentrationerna av dessa ämnen inte ökar i ekosfären.

Sådana mineraler som idag ökar i koncentration i naturen - för att de tillförts samhället och
ekosfären i stigande takt och är förhållandevis ovanliga i ekosfären, t ex kadmium och
kvicksilver - utvinns inte längre. (Sannolikheten för att sådana metaller skall öka i
koncentration, Bven om vi inte använder dem slösaktigt, är mycket stor).

Vidare är sådan gruvdrift och utvinning som är till för att täcka medvetet “spridande” av
mineraler - som1 idag t ex fosfat, och bränslena olja och kol, samt metaller som inte återvinns,
eller som återvinns i så förorenat skick att de inte längre duger till sitt ursprungliga
användningsområde - finns inte längre.

Fortsätter vi salm hittills, ökar haltema i naturen. Komplexitet och fördröjning gör det svårt
att förutsäga vilken halt som är skadlig. För vzje ämne finns en gräns, men den är ofta okänd
ända tills en skada uppkommer. Sedan skador av ämnen från jordskorpan uppmärksammats,
kommer koncentrationerna och skadorna i naturen många gånger att öka - t o m mångfaldigt.
Eftersom många ämnen ökar samtidigt kan inte heller samverkanseffekter uteslutas. 1 vissa
fall har samhällena redan stora mängder av sådana gruvdrivna ämnen som är ovanliga i
ekosfären. Hur höga kan koncentrationerna i omkringliggande ekosystem bli, ifall allt detta
får läcka ut? Detta diskuteras i Det Naturliga Stegets konsensusdokument om metaller.

Exempel på att detta systemvillkor bryts är ökningen av tungmetaller i jordarna, fosfat i
sjöarna, svavels-a i skogen och koldioxid i atmosfären.

De bärkraftiga alternativen är att effektivisera (se systemvillkor 4), att gå över till förnybara
bränslen, att återvinna metaller i välkontrollerade återvinningssystem så att behovet av
gruvdrift minsk;ar,  och att samtidigt gå över till sådana metaller som är vanliga i naturen. Ju

’ Med “naturen” menar vi således allt område med liv + de yttersta annosfärlagren: Från och med jordskikten
över jordskorpan till atmosfäxns yttersta skikt. Detta område kallas också “ekosfären”.
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vanligare metallen är i naturen, desto mer kan vi ha av den i samhällets återvinningssystem,
utan att riskera koncentrationsökningar.

Ytterligare alternativ är att byta till andra material t ex trä, fibermaterial, keramer, glas etc.
Men i andra fall kan man även tänka sig att & gruvdriften under en period för att uppfylla
detta villkor. Ett exempel är vissa ovanliga metaller som kan användas i återvinningsbara
solceller, för att minska behovet av icke-förnybara bränslen.

Systemvillkor 2:
När samhället är bärkraftigt, utarmas inte ekosfärens funktioner och mångfald
systematiskt genom ökande koncentrationer av ämnen från samhällets produktion.

Det betyder atl.: 1 det bärkraftiga samhället får vi inte själva framställa ämnen, avsiktligt eller
oavsiktligt, i hbgre takt än de kan brytas ned och inpassas i naturens kretslopp, eller läggas
fast i jordskorpan.

Detta villkor stiiller, precis som det första villkoret, särskilt stora krav på sådana ämnen som
är ovanliga i naturen, eller som i normala fall inte finns där alls. Sådana ämnen måste kunna
brytas ner snabbt i naturen, till sådana ämnen som finns där normalt. Annars kommer
användningen av dem att bli extremt problemfylld och kostsam för att undvika
koncentrationsökningar i naturen.

Fortsätter vi som hittills, ökar haltema i naturen. Komplexitet och fördröjning gör det svårt
att förutsäga vilken halt som är skadlig. För varje ämne finns en gräns, men den är ofta okänd
ända tills en !skada uppkommer. Sedan skador av långlivade naturfrämmande ämnen
uppmärksammats, kommer koncentrationerna och skadorna i naturen många gånger att öka -
t o m mångfaldi,gt. Eftersom många ämnen ökar samtidigt kan inte heller samverkanseffekter
uteslutas. 1 vissa fall har vi redan producerat stora mängder av sådana ämnen.

Exempel på att detta systemvillkor bryts är ökningen av vissa bekämpningsmedel, dioxiner,
PCB, freoner, bromerade flamskyddsmedel eller klorparaffiner. Ett annat exempel är naturligt
förekommande ämnen som t ex kväveoxider, vilka ökat till skadliga nivåer för att samhället
släppt ut så mycket av dem. Ämnen som inte hinner brytas ner till byggstenar i naturens
kretslopp “blir Gver”. Då ökar haltema i omgivningen.

Alla molekylsopor som ökar i naturen beror alltså inte på att vi flyttar in ämnen från
jordskorpan - flera av molekylsoporna producerar vi själva, avsiktligt i kemiska industrier,
eller oavsiktligt, t ex vid förbränning av vissa plaster.

De bärkraftiga alternativen är att effektivisera (se systemvillkor 4), att återvinna material,
samt att fasa ut Ilånglivade naturfrämmande ämnen. Man skulle visserligen kunna tänka sig en
extremt noggrann användning av vissa långlivade naturfrämmande ämnen även i ett
bärkraftigt samhälle,  t ex någon viss viktig medicintyp. Men bara på villkor att det inte finns
något lika bra alternativt ämne, som naturen kan hantera, och som därför inte behöver
“vaktas” lika noga för att undvika koncentrationsökningar i naturen.



Sammanfattning.. _. .Sid 7

Systemvillkor 3
När samhället är bärkraftigt, utarmas inte ekosfärens funktioner och mångfald
systematiskt genom fysisk undanträngning och manipulation.

Det betyder :att: 1 det bärkraftiga samhället förändrar vi inte ekosystemen så att
produktionsmöjligheterna och mångfalden försvinner på lång sikt.

Vi lever alltså av “räntan” som naturen ger oss, inte kapitalet. Vi bedriver t ex inte jord- och
skogsbruk på ett sätt som leder till näringsförluster, artutrotning och sänkt grundvattennivå.
Och vi låter inte längre vissa samhällsfunktioner - t ex behovet av fysisk infrastruktur, tränga
undan naturen asch dess funktioner mer och mer.

Fortsätter vi som hittills, minskar naturens förmåga att ta hand om avfall, bygga upp de
resurser som samhället behöver, och leverera de tjänster som är nödvändiga för livets bestånd
- t ex ren luft och rent vatten.

Exempel på att detta systemvillkor bryts är skogsskövling, utarmning av näringsämnen,
artutrotning. ökenspridning, asfaltering av bördig åkermark och förstörelse av sötvattentäkter,
som hotar att lämna ett allt mindre resursunderlag kvar till försörjningen av jordens
befolkning. Den biologiska mångfalden får som idag inte minska mer och mer, bland annat
för att den har ett egenvärde och för att den är vår försäkring inför t ex klimatförändringar i
framtiden. Idag känner vi bara till en liten del av mångfalden med alla dess funktioner i
naturen. Och varje dag upptäcks nya arter och ämnen, med tänkbar framtida användning som
mediciner, nya material eller föda.

De bärkraftiga alternativen är t ex att klara sig utan en kringfartsled genom att planera klokt,
att köpa varor från leverantörer som sköter sina ekosystem enligt dessa principer, att bygga en
ny fabrik på en gammal fabriksgrund istället för på åkermark, och att planera
affärsverksamheten så att behovet av långa vägtransporter minskar.

Systemvillkor 4:
När samhället är bärkraftigt, är omsättningen av resurser så effektiv och rättvis att
grundläggande mänskliga behov tillgodoses överallt.

Det betyder att: 1 det bärkraftiga samhället skapas så mycket nytta som möjligt per uttag från
och utsläpp till naturen. Samtidigt är fördelningen av resurser tillräckligt effektiv och rättvis
för att åtminstone täcka grundläggande mänskliga behov överallt. Hela jordens befolkning
måste kunna leva i välfärd med en resursomsättning som ryms inom villkor 1-3.
Systemvillkor 4 intar en särroll. Det bygger på en lika logisk analys som de tre första, men det
är inte “fysiskt” utan handlar om mänskliga relationer och är svårare att mäta. Det är dock lika
viktigt.

Fortsätter vi som hittills, är det svrt eller omöjligt för mänskligheten att uppfylla de tre
första villkoren. Nästan alla miljövårdsåtgärder - återanvändning, återvinning, resurssnålhet
etc - handlar om detta villkor. Ur ekologisk synvinkel är det dock extremt viktigt att betrakta
systemvillkor 4 som en förutsättning för att lyckas med de andra tre. Att åtgärderna inom
systemvillkor 4 får denna effekt på systemvillkor 1 - 3, “uppströms” vid roten till det onda,
måste alltså kontrolleras. Erfarenheten visar dock att detta ibland glöms bort. Återvinning och
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resurssnålhet betraktas ofta som “miljövänligt” i sig - även när t ex behovet av gruvdrift av
tungmetaller, eller produktionen av långlivade naturfrämmande ämnen, fortsätter.

Visserligen minskar återvinning av t ex en metall behovet av gruvdrift av denna metall - i
förhållande till om den använts i samma omfattning utan återvinning. Man bör dock ställa sig
frågan om detta räcker. Ett återvinningssystem blir aldrig helt perfekt, synnerligen inte inom
rimliga kostnader. Förlusterna måste ersättas. Kan metahen överhuvudtaget användas
långsiktigt med det uttag ur jordskorpan som krävs för detta?

Återvinning är nödvändigt i ett barkraftigt samhälle - men inte alltid tillräckligt. Att t ex
återvinna kvickisilver för att minska uttaget av nytt kvicksilver ur jordskorpan under den tid
man minskar användningen och söker alternativ är således bra. Men att ha som långsiktig
strategi att återvinna kvicksilver för att upprätthålla dagens, eller en ökande, omsättning är fel.

Systemvillkor fyra innehåller två nyckelord, effektivitet och rättvisa som förtjänar lite extra
förklaring:

Effektivitet
Begreppet “effektivitet” i detta sammanhang galler effektiv hushållning med resurser, dvs
“resurseffektivitet” sett mot mänskliga behov. Med andra ord är det resurseffektivare att
tillgodose 10 människors grundläggande behov istället för 1 med samma resursinsats. För att
lyckas med det måste vi utveckla mer och mer resurssnåla och sofistikerade metoder för att
tillgodose mänskliga behov. Effektiv hushållning, måste skiljas från vårt vanliga sätt att
använda detta begrepp - mer och mer på kortare tid. Tid är endast en faktor, av många.

Det är viktigt att se till helheten. Den högre effektiviteten i olika maskiner, t ex bilar, har
hittills inte brukat användas för att minska resursåtgången totalt - tvärt om - men den kan
naturligtvis göra det. Effektivitet i hushållningen kan åstadkommas på många olika plan:

l Teknisk effektivisering, t ex genom energisnålare maskmer och materialsnålare produkter.
l Organisatorisk effektivisering. Detta innebär t ex att onödiga transporter undviks, att lokal

produktion gynnas samtidigt som kunskap och erfarenheter utbytes globalt. Ett annat
exempel är att system för återanvändning och återvinning effektiviseras, så att effektiv
resursanvändning stimuleras i alla delar av samhället.

l Ansprlkseffe,ktivisering. Här kommer vår livsstil in. Hur tillgodoser vi behov? Med prylar
eller med upplevelser? Med vilka varor ocWeller  tjänster?

Rättvisa
Begreppet “rät~!Gsa” används här i betydelsen att grundläggande mänskliga behov ska
tillgodoses på g-lobal nivå. Det är enkelt att konstatera att den globala resursfördelningen är
orättvis, och dä:rmed ineffektiv i ovanstående mening: idag förbrukar 20 % av människorna
80 % av resurserna, medan de fattigaste 20% av jordens befolkning är undernärda och saknar
tillgång till rent vatten, Den som svälter kan inte alltid bry sig om att försöka uppfylla de tre
första systemvillkoren. Det räcker alltså inte med resurseffektiviseringar i avgränsade
tekniska system, eller ens i nationella perspektiv.
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Att ställa om till bärkraftig verksamhet

När man förstår villkoren för det barkraftiga samhället är det dags att planera för hur man når
dit. Slutmålet, det bärkraftiga samhället, kan se ut på oandligt många sätt, och kan därför inte
definieras i detalj. Men eftersom vi är överens om systemvillkoren kan de användas i
planeringen redan nu och på vägen mot det barkraftiga samhället. Varje åtgärd och delmål -
de konkreta v.ägvalen  för varje företag, kommun eller person - väljs med hjälp av
systemvillkoren så att de bäddar för att så snabbt som möjligt uppnå malet: barkraftighet.

På detaljnivå andras hela tiden förutsättningarna beroende på vilka åtgärder som görs. Allt
hanger samman på ett komplicerat sätt, vilket bland annat förklarar alla olika åsikter i
miljödebatten. Det enda som inte ändras i ett system är de grundläggande principerna. Dessa
kan därför utgöra trygga regler för utvecklingsarbetet. Till exempel kommer ständigt nya rön
om kritiska belastningsgränser för olika miljögifter. Men att grunda sin verksamhet på olika
“larmrapporter” är att grunda den på en sorts “arkeologisk kunskap” om tidigare begångna fel
mot systemvillkoren (det tar ofta lång tid innan systemfel leder till konsekvenser, t ex för att
läckage och spridning av olika ämnen kan ta lång tid). Att reagera på larmrapporter när andra
gör det, är som att navigera i farliga vatten efter andras (myndigheter och konkurrenter)
lanternor. Att navigera mot uppfyllelse av systemvillkoren, är att istället navigera efter trygga
fyrar.

Systemvillkoren, kompletterade med ett åtgärdsprogram för att steg för steg närma sig
uppfyllelse av systemvillkoren, är det övergripande verktyget för att hitta rätt i snarskogen av
problem, hot och möjligheter. Vi kallar detta med ett ord för “Kompassen”. Användningen av
Kompassen är inte en av många alternativa metoder för miljö- och resursplanering, utan utgör
ett övergripande: sätt att tanka för all miljö- och resursplanering.

Att arbeta med Kompassen
Kompassen är e:tt praktiskt verktyg för att ställa om en verksamhet till barkraftig utveckling.
Den innefattar resurstratten (som visar varför verksamheten behöver förändras),
systemvillkoren (som visar vad i verksamheten som måste förändras) och “back-casting”
eller åtgärdsprogrammet (som visar hur verksamheten steg-för-steg kan förändras). De
viktigaste fördehurra med att använda Kompassen i miljöarbetet är:

l Gemensam vision. De flesta föredrar att arbeta mot ett gemensamt mal, i stället för att få
instruktioner om delåtgärder utan att förstå slutmalet. Det känns mer meningsfullt, ger
ökad delaktighet och stimulerar kreativiteten. Medan t ex livscykelanalyser och
miljörevisiorter  kan vara expertens hjälpmedel att hantera delmalen på vägen (på villkor att
även dessa hjälpmedel styr mot systemvillkoren), gör Kompassen att alla i verksamheten
kan bli engagerade. Inte bara ledningsgruppen och miljöavdelningen. Alla arbetar
tillsammans och använder samma språk.

l Tydliga må:l. Genom att använda systemvillkoren kommer man så nära orsaken till
problemet som möjligt. Då blir också målen tydligare och det är lättare att enas.

l Minimera risk. Delmålen ska steg för steg leda mot slutmålet. Utan mål och riktning
riskerar man att hamna i återvändsgränder. Till exempel kostsamma felinvesteringar i
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något som idag leder till en miljöförbättring, men som inte är utvecklingsbart på sikt.

l Åtgärdsplan. Hela arbetet syftar till att skapa en gemensam handlingsplan. Policies,
visioner och mål är nödvändiga för att miljöarbetet ska leda åt rätt hall. Men det är inte
förrän det praktiska arbetet kommer igång som förändringen börjar.

Exempel på övergripande frågeområden som ingår i Kompassen:
l Hur beroende är vi idag av mineraler som redan ökar i naturen, och av fossila bränslen?

Hur beroende är vi av sådana mineraler som sannolikt kommer att öka längre fram? Hur
kan vi systematiskt minska det ekonomiska beroendet av detta? (Systemvillkor 1).

l Hur beroende är vi dag av långlivade naturfrämmande ämnen’? Hur kan vi systematiskt
minska det ekonomiska beroendet av detta? (Systemvillkor 2).

l Hur beroende är vi idag av ytkravande transportarbete och inköp av råvaror från misskötta
ekosystem, dvs av att tränga undan naturen och dess funktioner? Hur kan vi systematiskt
minska det ekonomiska beroendet av detta? (Systemvillkor 3).

l Hur resurseffektiva är vi idag? Hur kan vi hushålla bättre när vi utför den tjänst vi är
experter på, så att vi får ut mer av mindre? (Systemvillkor 4).

Exempel på strategiska frågor när det galler alla stora investeringar i allmänhet:
l Minskar den har investeringen vårt beroende av att bryta systemvillkoren?
l Är den en sund plattform för att minska beroendet ännu mer längre fram?
l Kommer den att betala sig snabbt nog för fatt möjliggöra fortsatta investeringar i rätt

riktning?
l Om svaret på den förra frågan är tveksam, bör man fråga sig om det finns alternativa

investeringar, som har bättre ekonomiska förutsättningar att uppfylla systemvillkoren.
l Slutligen är det viktigt att konstatera, att oavsett om man väljer att vidta åtgärder för att

uppfylla systemvillkoren eller inte, så är det fråga om beslut. Kraven på “bevis” för det
riktiga i att vidta en åtgärd, bör inte vara större än för “bevisen” för det lampliga i att avstå.
Att inte göra något, kan visa sig vara det dyraste beslutet man fattat.

Vad är vi eniga om?

1 miljödebatten framförs ofta oenigheter på ett sätt som gör att det vi faktiskt kan vara eniga
om sällan blir klarlagt. För beslutsfattare i politik och näringsliv ställer diskussionen om
detaljfrågor till problem, eftersom det försvårar den överblick som god planering kräver.

Det Naturliga Steget arbetar för att överbrygga dessa svarigheter. Vår övertygelse är att man
med hjälp av en gemensam förståelse för grundläggande vetenskapliga villkor kan undvika att
hamna i förvirrande detaljdiskussioner. Enkelheten uppnås genom att man beskriver de
grundläggande principer och regelverk som galler i ett barkraftigt samhälle istället för att
börja med att a:nalysera delarna var för sig. (Enkelheten måste förstås uppnås utan att man
reducerar eller bortser från komplexiteten och svarigheterna i frågorna). Förståelse för de
överordnade principerna gör att man kan fatta välgrundade beslut som håller på lång sikt.
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Om Stiftelsen Det Naturliga Steget

Det Naturliga S,teget är en partipolitiskt och religiöst obunden miljöorganisation utan privata
ägarintressen. Vår vision är att främja utvecklingen mot ett barkraftigt samhälle genom att
sprida kunskap om principerna för barkraftighet. Stiftelsen Det Naturliga Steget grundades
1989 av cancerforskaren och lakaren Karl-Henrik Robert. Det första projektet var ett utskick
till alla Sveriges hushåll och skolor med en fyrfärgsbok och ett kassettband om miljö.
Utskicket fick stor uppmärksamhet och blev startskottet för miljöarbetet på många företag,
kommuner och andra organisationer.

Stiftelsen Det Naturliga Steget; Wallingatan 22; 111 24 Stockholm
Tel. 08 / 789 29 00: Fax. 08 / 789 29 39
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Karlskrona 940531

Till: Rådet för grundläggande högskoleutbildning.

Proiektplan för intewering  av miliöinslag i grundutbildningen
vid högskolan i Karlskrona/Ronnebv. (Dnr 53-256-93/94)

Proiektwuug-
Ledning av delprojekt A-C samt övergripande samordning:
Göran Broman, högskolelektor i maskinteknik vid HKR,

av Det Naturliga Steget auktoriserad huvudhandledarelhandledarutbildare,
styrelseledamot i yrkesnätverket Ingenjörer för Miljön.

Ledning av delprojekt D.
Kristina Nilsson, prefekt/programansvarig för fysisk planering vid m

arkitekt SAR,
kursansvarig för “Planeting med ekologiska utgångspunkter”.

Studeranderepresentanter:
Gustaf Reischman,  ordforande i Blekinge studentkårs utbildningsutskott.
Jerker Sundstri3m, ordförande i miljöföreningen MASK=Miljöaktiva  studenter i

KarlskronaRonneby.

Allmänt.
Riksdagens intentioner att miljöaspekter ska lyftas fram och ges ökat utrymme inom rmenför
den reguljära ämnesutbildningen är mycket lowärda. Alltfor länge har ansvaret för
miljöutbildningen lagts på ett fåtal ämnenAärarkategorier. Dagens miljöutbildning inom
högskolevärlden kännetecknas således, grovt generaliserat, av två extremer. Dels extremt
tvärvetenskapliga kurser, som ofta är alltför ytliga. Dels extremt specialiserade kurser,
påfallande ofta utan nödvändig inplacering i helheten. Med undantag för ytligheten respektive
bristande helhetssyn så är dessa kurstyper berättigade, men helt otillräckliga om verkligt
genomslag för mjljötänkande i högskolevärlden önskas.

För att 1yck:as med integreringen i reguljära ämnen, så att inslagen betraktas som
meningsfulla, kr;ivs dock att några grundläggande förutsättningar uppfylls. Göran Broman är
utbildare åt Det ‘Naturliga Steget (DNS) och har tidigare deltagit i styrgruppen för ett liknande



integreringsprojekt vid Lunds universitet (AES-sektom 92193, Lillemor Lewan). Med denna
erfarenhet anser vi att åtminstone följande bör uppfyllas:

1, Fundamentala miljökunskaper måste finnas hos eller formedlas till lärare och studenter.
2. Miljöengagemang måste finnas hos eller formedlas till lärare och studenter.
3. Utbildningen av lärama måste delvis ske under närvaroplikt.

Utan fundamentala kunskaper och engagemang så riskerar miljöinslagen att betraktas som
konstruerade jippon, medtagna i kursen för att det just nu är “modernt med miljö”. En
oengagerad lärare kan aldrig tvingas att bedriva miljöutbildning med lyckat resultat. För att
verkligen nå lärama krävs närvaroplikt, åtminstone i inledningsskedet. Tyvärr inser nämligen de
flesta inte förrän efteråt att de borde deltagit även om det vore frivilligt.

För att åstadkomma ett bra och varaktigt resultat vid högskolan i Karlskrona/Ronneby
föreslås följande.

Proiektbeskrivning och mål.

Delprojekt A. Kursen Miljögrunder för studenter.
Miljögrunder är en Sp-kurs inom utvecklingsingenjörsprogrammet, (tillsvidare Sivillig for
övriga). Eftersom studenterna fornyas varje år så är en återkommande grundkurs nödvändig.
Syftet/målet är att formedla fundamentala kunskaper och helhetssyn. Kretsloppsprincipens
teori och praktik samt ekologiskt-ekonomiskt systemtankande utgör basen. På
naturvetenskaplig grund byggs en modell upp for analys av miljöproblemens grundorsaker och
for relevant beslutsfattande i såväl feretag som samhälle. Väsentliga miljöverktyg, såsom
materialbalans, livscykelanalys, miljörevision, miljöpolicy, styrmedel, återanvändning,
återvinning, mm, är också naturliga delar. DNS’s synsätt på kretsloppsutveckling, med t ex de
fyra systemvillkoren for ett uthålligt samhälle, och mångåriga erfarenhet av lyckad
miljöutbildning och engagemangsskapande ligger som grund. (Se t ex Det Nödvändiiga Steget,
Karl-Henrik Robert, AtTärsforlaget,  1993; Uthålligt ledarskap, Lars Bern, Ekerlids forlag,
1993; bilaga om linjär och cyklisk resurshantering, kretsloppsprincipens kmnrr samt
informationsfolder om DNS). Kursen är en omarbetning av en tidigare kurs med namnet
Återanvändningsteknik 3p, både med avseende på bredd och djup. Denna kurs ligger helt i linje
med rekommendationer till .universitet och högskolor från ungdomsnätverket 42000, som
följer upp Sveriges åtaganden i Rio-deklarationen. Återstående utvecklingsarbete bör ske
under HT94 så att kursen kan vara helt klar till VT95.

Delprojekt B. Seminariesmien Miljögrunder för lärare.
Ett syRe/mål  med seminarieserien är att ge lärama en så stabil kunskapsgrund att de kan leva
upp till studenternas krav och ge kommande miljöinslag en god standard. Lika viktigt är att
engagemang skapas och att de många möjligheter som finns kommer fram. Serien är tänkt att
inledas med DNS’s handledatutbildning, i vilken kretsloppsprincipen och systemsyn utgör
basen. Sedan sker ett antal föreläsningar som exemplifierar kretsloppsprincipens användbarhet,
fordjupar kunskaperna inom ett antal olika områden samt utgör “morötter” for de olika
programmens lärare. T ex Lars Bern om uthållig ekonomi och ledarskap, Folke Günther, Lurs
Berggrund eller Björn Malbert  om uthållig stadsplanering, Bj6rn Wallgren om metaller och
miljön, Göran Svensson om livscykelanalyser, Krister Wiberg om lågenergibyggande, o s v.
Lärama bör också tränas i att självständigt söka miljökunskaper inom sitt respektive ämne, t ex
i databaser. För god kostnadseffektivitet ges serien till högskolans hela lärarkår (ca 70 st).
Visserligen är delprojekt C och D inom programmet utvecklingsteknik/maskinteknik respektive
fysisk planering, men genom att även andra program deltar så väcks deras intresse och de tår
den nödvändiga basen så att erfarenheterna som görs i C och D kan komma dem tillgodo då de



utfor ordinarie kursutveckling. Gästföreläsare och övrig experthjälp finns tillgänglig inom bl a
DN& olika yrkesnätverk (Forskare-, Ingenjörer-, Ekonomer-, Företagsledare-, Läkare-,
Ekokommuner fornmiljön m fl), samt plan och naturresursavdelningen på Boverket. Serien bör
löpa under läsåret 94/95.

Delprojekt C. Direkta mirjöindag  i kurser inom program tör utvecklingsteknik.
Ämnen inom utvecklingsingenjörsprogrammet i vilka miljöinslag har uppenbar relevans är:

Ämne Lärare Exempel på inslag
Materialteknik Tekn dr Stefan östholm Metaller under aweckling,  Metaller for

Civ ing Stefan Sjödahl återanvändning/återvinning,
Korrosionsskydd, Kompositer
ur återvinningssynpunkt, Nedbrytbara
materiai, fornybara material, mm.

Energiteknik Tekn dr Göran Broman Energisystemets miljöpåverkan, Freonfria
köldmedier, Förnybar energi,
Energieffektivisering, Exergibegreppet
som miljöredskap, Samband mellan energi-
och materialflöden, mm

Konstruktionsteknik/ Tekn dr Gunnar Björkman Verkliga behov, Konstruktion for
Dimensionering Civ ing Stefan Sjödahl återanvändning/återvinning,  Hållbarhet,

Reparerbarhet, mm.
Produktionsteknik/ Civ ing Ulf Svensen Lean production, Clean production,
Kvalitetsteknik Civ ingå Bertil Wolgast Resursbesparing genom kvalitetsstyrning,

IlUll.
Miljökonsekvenser (oftast positiva) av den framväxande informationsteknologin, som är vår
högskolas speciella profil, är också intressanta att beröra. Utvecklingsarbetet bör ske under
läsåren 94/95 och 95/96, med successiv implementering.
Kunskapsuppbac:kning: Bl a DNs’s yrkesnätverk samt plan och naturresursavdelningen på
Boverket.

Delprojekt D. Direkta milj&dag i kurser inom program tör fysisk planering.
Se separat beskrivning, sid 5.
Kunskapsuppbackning: Bl a DNS’s yrkesnätverk samt plan och naturresursavdelningen på
Boverket,

Utvärdering.
Utvärdering planeras ske genom uppfoljning av hur miljöinslagen framgår av kursplaner, ingår i
examination, samt genom studentktiens  utvärderingssystem.

Budpet.

Delprojekt A
Utveckling, 20% lektor, 6 mån
Utveckling, undervisningsmaterial, lärarlitteratur mm

50 000 SEK



Delprojekt B
U&eckling, 20% lektor, 3 mån 23 000
Utveckling, undervisningsmaterial, lärarlitteratur mm 5 000
Genomförande, ledning 5% lektor, 8 mån 15 000
Genomforande, :intema gästlärare 10 000
Genomförande, extema gästlärare 60 000
Genomförande, Iresor 15 000
Genomförande, (dokumentation 20 000
-__________________,____________________------------------------------------------------------------------------

148 000 SEK
Delprojekt C
Integrering/kursxtv,  5% lektor x 3, 9 mån 51000
IntegreringAoxsutv, 5% adjunkt x 3, 10 mån 50 000
Integrering/kursutv,  undervisningsmaterial, lärarlitteratur & 5 000
IntegreringAcursutv, speciell lärarutbildning 30 000
Genomforande, l.edning, 5% lektor, 10 mån 19 000
___________________~-------------------------------------------------------------------------------------------

155 000 SEK
Delprojekt D
Utveckling av miljöinslagen i hela programmet, 5% prog. ansv., 10 mån 20 000
Integrering/kursutv,  5% adjunkt x 3, 11 mån 60 000
Integrerin~rsutv, undervisningsmaterial, lärarlitteratur mm 26 000
Integrering/kursutv,  speciell lärarutbildning 30 000
Genomförande, ledning, 5% adjunkt, 10 mån 19 000

155 000 SEK

övrigt
Samordning, 2% lektor, 20 mån 15 000
Utvärdering, 5% lektor, 3 mån 6 000
____________________,-------------------------------------------------------------------------------- --_____----

21000 SEK

Viss omdisponering mellan kostnadspostema kan komma att ske om så befinns lämpligt.

Total projektkostnad: 529 000 SEK.

Med vänlig hälsning,

Kristina Nilsson

Bilaeor.
1. Linjär och cyklisk resurshantering.
2. Kretsloppsprincipens kärna.
3. Informationsfolder om Det Naturliga Steget.



Beskrivnhg  av delprojekt D.

Programmat för Fysisk Planering- är en utbildning i rumslig markanvänd-
ningsplanering. Ett stort kunnande i miljöfragorna i samhällsplaneringen
kommer att vara studenters styrka i sin framtida yrkesverksamhet, som fysiska
planerare.

Undervisningen på Fysisk Planering är i huvudsak projektinriktad, dvs kun-
skapen söks när behovet uppstår i projektuppgiften. En integrering av miljö-
kunskaperrxa i respektive kurs kommer att ge en större förstaelse och kunskap
i miljöfrågorna s6m del i hela samhällets kretslopp.

För att integrera miljöfrågorna i utbildningens kurser krävs resurser för utveck-
ling av de kurser som valts ut. Lärarna för respektive kurs har behov av vidare-
utbildning i miljökunskap för att ha engagemang och kunskaper i ämnet.
Högskolans och institutionens litteratur i miljöfrågor kopplade till den fysiska
planeringen har stort behov av förstärkning för att uppfylla en god kvalitet.

Miljöinslagen planeras att integreras i följande kurser i grundutbildningen
med början under läsåret 94/95:

AU 1
Planering av slmahusomr.
Planering av arbetsomr.
Plan. och bygg.med eko-
logiska utg4qlspunkter.
Energi- och intrastrukturplan.

AU 2
Stadsförnyelse
Planeringspro,cessen
OversiMlig  plalnering
Husbyggnad

AU 3
Större planeringsprojekt
Regional planering

Ark Ingemar Palm
ArkBengt Jacobsson
Ark Kristina Nilsson

Ark Ingemar Palm

Ark Ingemar Palm
Ark Ingemar Palm
Ark Kristina Nilsson
Ark Kristina Nilsson

Ark Ktistina  Nilsson
Ark Kristina Nilsson

Larare Exempel pa milj6inslag

Markers larnpl. för olika bebyggelse
Industriers miljöp&erkan
Gästföreläsare fran forskning i ämnet

Energisparande, alt. energiformer
Miljöaspekter pi infrastruktur, all
VA-lösningar

Stadens kretslopp
Miljölagarnas behandling i planproc.
Naturresurserna i översiktlig plan.
Resurssnalt lågenergibyggande

NaturresurshushaIlning, kretsloppsplan.
Miljöfragor  pa regional niv&

Landskapsplanering
Trafikteknik
Planeringsekonomi

Konstn.  BM Andersson Ekologiskt känsliga landskapstyper
Traf.f Birgitta Hallqvist Trafikens miljöbelastningar
ArkBengt Jacobsson “Ekologisk ekonomi”
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Till personal vid Högskolan i KarIskronalRonneby  (HKR), samt högskolestyrelsen.

Inbjudan till seminarieserien

Mtljögrunder
i projektet

Integrerade miljöinslag i reguljära ämnen.

Högskolan förväntas leda utvecklingen

av ett samhälle som vilar på hållbar grund!

Bäste kollega,
Detta handlar om “miljö”. Låt oss direkt se om det intresserar Dig med hjälp av en enkel Fråga.

Anser Du det riktigt att betala hyran, telefonräkningen eller andra räkningar Du får?

Svarar du Nej, så tillhör du troligen den lilla skara som saknar analytisk förmåga och
ansvarskänsla. Den minoritet som struntar i alla konsekvenser av sitt handlande för såväl egen
som andras del. 1 så fall är Du inte ett dugg intresserad av detta.

Svarar Du Ja, så tillhör Du troligen den absoluta majoritet av mänskligheten som, efter bästa
förmåga, försök:er  bedöma direkta och framtida konsekvenser av sina handlingar. 1 så fall är
Du en sann miljövän - även om det kanske liter ovant - och bör definitivt läsa vidare.



Integrerade miljöinslag i reguljära ämnen.
Högskolans Grundutbildningsråd inbjöd i våras HKR att inkomma med projektforslag på detta
tema. Riksdagens syfte är att miljöaspekter ska vävas in som en naturlig del i all
ämnesutbildnhtg. efersom miljöfrågan är höggradigt tvärvetenskaplig. Impulserna till denna
klarsyn kommer delvis från miljökonferensen i Rio de Janeiro 1992 (Agenda 21), där
utbildningspersonal utpekades som en nyckelgrupp i utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Seminarieserien MiljOgnrrrder ingår i det projekt som r%det beviljat anslag för vid HKR.
Aha personalkategorier inbjuds, eftersom alla är viktiga för att en forändring ska tå genomslag.

Syftet är att ge,en stabil kunskapsgrund i miljöfrågor, så att vi kan leva upp till studenternas
och samhällets forväntningar på oss som föregångare i nutidens viktigaste samhällsfråga.
Kunskaperna blir ovärderliga vid t ex kursutveckling och högskolans övergripande planering.

Miljöförstöringen  är världens viktigaste politiska fråga! Tiden är inne att med mod
och beslutsamhet göra räddningen av miljön till civilisationens gemensamma mB1.

Al Gore, vicepresident, USA.

Seminarieserieas innehåll.
Vi inleder med kretsloppsprincipen, som inte så mycket handlar om “returglas” utan är den
generösa princip solm gör att vi kan finnas över huvud taget. Att utgå från något annat går helt
enkelt inte om man vill undvika den forvirring som kännetecknat många års miljödebatt.

En realekonomisk modell för beslutsfattande i såväl företag som samhälle byggs upp utifrån
naturlagarna. Den ar enkel att forstå for alla och mycket kraMull eftersom naturlagarna är
överordnade allt annat - de är Me förhandlingsbara, och vi är alla överens om dem,
konsensus.  Enkelheten har vunnits utan reduktion av verkligheten och modellen kallas därför
enkelhet utan redztktion.  Den innehåller fyra lättbegripliga villkor for ett uthaligt samhälle. Det
är brotten mot dessa systemvi/lkor  som är miljöforstöringens grundorsaker.

Att forsöka planera for framtiden utan denna kompass är som att ti-ivilligt gå en
tungviktsmatch i boxning med händerna bakbundna. Du har nu en unik chans att berika Din
egen kompetens och, kanske for första gången, verkligen forstå miljöfrågan.

Den värld vi idag har skapat som ett resultat av vårt tänkande hittills. har problem
som inte kan lösas  genom att fänkap  det sätt vi tänkte när vi åstadkom dem.

Albert Einstein.

Miljöorganisationen Det Naturliga Steget (DNS) har på ett fantastiskt sätt lyckats sätta ord
och bild till beskrivningen av kretsloppsprincipen. Budskapet formedlas med knivskarp
vetenskaplig skärpar och på lättbegriplig svenska. Den befogade ångest som uppstår vid
insikten om hur långt vi idag befinner oss från ett uthålligt samhälle, fokuseras på ett forträffligt
sätt till positiv handling. DN% material kommer därför att nyttjas flitigt.

Vidare berörs människans egenskaper,~ fördelningsfrågor, nationalekonomiska modeller,
ekonomiska styrmedel, producentansvar, ekologiskt byggande, informationsteknologins
miljöpotential, infrastruktur, ledarskap, visioner, mm. Du f%r också lära Dig att söka
miljöinformation via vårt biblioteket och vi kommer att diskutera hur just ~Du kan integrera
kretsloppstänkandet i Dina arbetsuppgiRer/ämnen.

Absoluta auktoriteter kommer att inbjudas som gästföreläsare enligt bifogat schema.

Den byråkrai!i+ka  socialismen kollapsade dorför  att den inte tilläf priserna att berätta
den ekonomiska sanningen. Markna&ekonomin  kan komma att ÖdeIägga  mioön  och
sig själv om priser inte får mti/lighet  att tala om den ekologiska  sanningen.

Ernst U von Weizsäcker.



Varför bry si,g om miljön, och varför just Du?
Ett svar har Du redan givit själv. En orsak till att Du betalart ex hyran är troligen att Du vill
undvika en obehaglig framtida konsekvens (vräkning) för Dig och Din familj, fast Du för
stunden kunde h,atI roligare för hyrespengarna. Då är det antagligen också självklart för Dig att
inte för stunden konsumera maximalt på något annat sätt, och skjuta skulderna till barnen.
Detta är vad miljöfrågan handlar om -‘fast med större konsekvenser än om hyran forsummas.

De tungt väg,ande moraliska skälen att ta sig an miljöproblemen är självklara, men är inte de
enda. Idag handlar det i lika hög grad om vilka fdretag, högskolor mm som ska finnas kvar om
tio år. De som inte kan förutse framtidens marknad slås ut. De som i tid skaffar sig denna
kunskap blir vinnare. Ait hänga med i denna utveckling, och helst leda den, är avgörande för
vår högskolas möjlighet att attrahera studenter framöver - speciellt kvinnor. För att vara
attraktiva på arbetsmarknaden måste våra studenter åtminstone kunna de grundläggande
villkoren for ett uthålligt samhälle - oavsett fackinriktning. För vår egen skull måste vi med
trovärdighet kunmä erbjuda dem denna kunskap.

är stor och omvittnad

Länge hanterades miljöfrågan som om naturen tillhörde miljörörelsen och ekonomin
näringslivet och politikerna. Lyckligtvis har detta ändrats och allt fler inser nu att en frisk natur
är själva förutsättningen för en god ekonOmi.  Såväl naturen som ekonomin angår oss alla och
kan inte behandlas var for sig. Uppbyggandet av ett attraktivt kretsloppssamhälle kommer att
vara den dominerande och uppfordrande uppgiften for alla yrkesgrupper de närmsta
årtiondena, därför att det är tvingande för fortsatt hälsa och välfärd -ja, i f6rlängningen för vår
överlevnad som art. Det kan alltså inte finnas något w&igure, veffigameller vikrigare Du kan
ta Dig an, än att, erbjuda Din yrkeskompetens för miljön.

Också en stor stack består av många små strån. Varmt välkommen att
dra Ditt strå till stacken, och upptäck att det är väldigt roligt!

projektledare.

Det finns mer i livet
än att öka dess hasfighet.

Mahatma Gandhi.

Små mbjigheter är ofta
början på siora föreiag.

Demostenes.



Linjär och cyklisk resurshantering

“Ambit&&  mbte  vara
att pB ett hållbart sätt
inpassa samhällets flöden
i naturas  kretslopp.”
Kor,.Erib  EIUsson,  Chalmers

Jorden kan ses %xn ett slutet system, från vilket
ingen materia %rsvinner”. Energi flödar dock
ständigt fr&” solen till jorden och vidare ut i
rymden. Biosftinrn  är det tunna skikt av jorden
som härbärgerar allt  liv. Naturresurserna har
byggts upp genom att naturens kretslopp, drivet
av energi  från solen, har omsatt allt mera mate-
ria till ordnade strukturer: Dels fonder, som
normalt fornyas  i naturens kretslopp (Aj, d v s
växt- och djurrik:& samlade produktion som ger
oss människor avkastning genom  odling, skogs-
bruk, boskapsskGtse1,  jakt, fiske, vattenbruk
mm; dels lager (BI av fossila bränilen, käm-
bränslen, metaller, fosfat etc, som inte fornyas,
eller fornyas  så Iångsamt~  att de i ett mänskligt
tidsperspektiv inte hinner ge avkastning utan
toms i den takt de utvinns.

Vår framtida hälsa och ekonomi beror på om vi
lyckas bevara na.turresurserna  eller om vi för-
brukar dem till sopor och molekylsopor. Natur-
resurserna kan endast bevaras genom att vi föl-
jer de naturlagar som styr de levande cellernas
livsvillkor - och därmed hela samhällets livs-
villkor.

Dagens icke-uthålliga samhälle är baserat på
linjär materialhantering (1).  Vi tappar av både
begränsade lager (2) och fonder (3). Saiuhället
slukar, främst via produktion och konsumtion
med hjälp av energi från fossila bränslen och
kärnkraft (tas också från begränsade lager), en
stor mingd  materia, som släpps ut som synliga
sopor (4) eller molekylsopor (5). Naturen hinner
inte hantera de stora de stora sopmängderna och
kan överhuvud taget inte hantera natur-
främmande molekylsopor som tex långlivade
klororganiska fdreningar.  - De levande celternas
livsvillkor uppfylls inte. Avkastningen sjunker.
Vi lever av kapitalet. Vi driver oss mot fattigdom
på en giftig soptipp. Vi kan endast undvika detta
genom att åter utveckla ett cykliskt samhälle.

4 Ett uthAlligt  samhälle bygger på cyklisk mate-
rialhantering i kretslopp (C) och fungerar som en
del av naturens kretslopp (Al. Avkastningen (al
från fonderna i naturens kretslopp, liksom kon-
trollerade uttag (bl från de ändliga lagren (BI
omsätts i samhällets kretslopp med energi som
bygger på solens ständiga ljusflöde (vatten-,
vind- och vågkraft, biobränslen, solenergi m ml.
Resurssnål teknologi, långlivade kvalitets-
produkter, återanvändning och återvinning gör
att de begränsade lagren varar  längre och att j
utsläpp av sopor och molekylsopor minskar.
Det som läcker(c)  från samhället kan naturens
kretslopp bryta ned och återuppbygga till resur-
ser. En viss del (d) kan genom &niljonerna  &ter
omvandlas till lager. Fonderna minskar inte
Vi lever av räntan.

j
/

i ”



Schema för seminarieserien

Miljögrunder
i projektet

Int(egrerade  miljöinslag i reguljära ämnen

m
Om 812

Om 15/2

Om 2212

Om 113

Ons 8/3

vid Högskolan i Karlskrona/Ronneby (HKR) 1995.

Moment
Kretsloppsprincipen - grunden för vår existens och ekonomi.
Göran Bromun, tekn dr, auktoriserad huvudlärare inom Det
Naturliga Steget (DNS) och lektor i maskinteknik vid HKR.

Kort repetition inför grupparbete 1 genom videofilm 1 med Karl-
Henrik Robert, docent i invärtes medicin och grundare av DNS.
Tillämpning av kretsloppsprincipen i gruppdiskussioner utifrån
givna frågor och problem, gemensam slutdiskussion.
Göran Broman.

Kort repetition inför grupparbete 2 genom videofilm 2 med Karl-
Henrik Rob.%.
Tillämpning av kretsloppsprincipen i gruppdiskussioner utifrån
givna frågor och problem, gemensam slutdiskussion.
Göran Broman.

Ekologiska utgångspunkter i byggande och planering.
Björn Mdbert,  arkitekt, forskare vid institutionen för stadsbyggnad,
CTH.

Att söka miljöinformation i bibliotek, databaser mm, inkl. praktiska
övningar.
Annika Annemark, bibliotekarie vid HKR.

Tentamens-
period

Ons 2213

Självstudier och funderingar över hur miljöinslag och
kretsloppstänkande kan integreras i det egna arbetet/ämnet.

Gemensam diskussion om hur miljöinslag och kretsloppstankande
kan integreras i det egna arbetet/ämnet,  idéutbyte.
Göran Broman.

Ons 2913 Grundämnens och syntetiska ämnens flöde genom samhället.
Ursprung - spridning och ansamling - effekter på halsa och
ekonomi. (systemvillkor 1 & 2)
Gunnar Lindgren, civ ing, lektor i jazz, författare, mm.



Om 514

Omtentamens-
period, påsk

Mån 2414

Ons 315

Om 10/5

Om 1715

Om 2415

Den biologiska och sociala människan och vår relation till det
fysiska resursunderlaget. Mänskliga egenskaper och behov,
biologisk och psykosocial anpassningsförmåga, odlingsbara ytor,
vattentillgång, biologisk mångfald som livförsäkring, mm.
(systemvillkor 3 & 4)
Bengt Hubendick, professor i humanekologi, författare, mm.

Självstudier och funderingar över hur miljöinslag och
kretsloppstankande kan integreras i det egna arbetet/ämnet.

Varför älskar ekonomer tillväxt? Hur påskyndas övergången från
traditionell tillväxtekonomi till kretsloppsekonomi? - den svåra
dialogen.
Kenneth Hermele, civ ek, ordförande i DNS’s nätverk Ekonomer
för Miljön.

Ledarskap och företagsamhet för hållbar samhällsutveckling.
Infrastrukturen och informationsteknologins betydelse för
uthållighet. Börsens topp-30.
Lars Bern, tekn dr, styrelseordförande i DNS’s miljöinstitut, f d
företagsledare inom t ex Ångpanneföreningen,  IVL, Incentive och
ABB, författare, mm.

Effektiviseringspotentialen i Sveriges energiomsättning. Vad är
kärnkraftens egentliga kostnader och vad kostar det att inte
avveckla?
Tomas Kåberger, tekn lic, forskare vid institutionen för fysisk
resursteori, CTH, ledamot av energikommissionen.

Den konkurrenskraftiga och barkraftiga staden - systemvillkorens
tillämpning vid Göteborg kommuns planarbete.
Lars Berggrund, civ ing, översiktsplanerare vid
stadsbyggnadskontoret i Göteborg.

Det attraktiva kretsloppssamhället. Visionens betydelse för viljan till
förändring. Var befinner vi oss i utvecklingen?
Nils Tiberg, professor i restproduktteknik vid LuTH.

Vid samtliga tillfallen kl 15: 15 - 17:00 i sal 25 10, Gräsvik, Karlskrona.

KARLSKRONA
RONNEBY



Miljögrunder, 5p, lp 4,1996/97.

Bilaga 4

Huvudföreläsare/ Göran Bromun, tekn dr, lektor vid institutionen för maskinteknii, HK/R,
auktoriserad huvudhandledare inom Det Naturliga Steget.Examinator:

Schema: m Moment
Ons 214 em Kretsloppsprincipen - grunden för vår existens och ekonomi.
Fre 414 Kompass för hållbar utveckling. Tillämpning av kretsloppsprincipen

i gruppdiskussioner utifrån givna frågor och problem.

Litteratur: Miljögrunder, kompendium sammanställt av Göran Broman, 1997.
Den Naturliga Utmaningen, Karl-Henrik Robert, Ekerlids Förlag, 1994.
Svenska Folkets Miljölexikon, Bengt Hubendick m fl, Bra Böcker, 1992.
Natur och Retur, Björn Wallgren, Miljövårdsberedningen, 1992.

Mån 714 Kompass för hållbar utveckling. Tillämpning av kretsloppsprincipen
i gruppdiskussioner utifrån givna frågor och problem.

Ons 9/4 fm Fastställning av projektarbeten.
Ons 9/4 em Termodynamik, fysisk balansrakning, potentialer, metallfrågan.
Fre 11/4 Grundämnens och syntetiska ämnens flöde genom samhället och

deras effekter på halsa och ekonomi.
Gunnar Lindgren, civ ing, författare, mm.

Mån 1414 Komplexa system, klimatpåverkan, ozonskiktsuttunning,
miljögifter, avfall, övergödning, försurning - miljöproblemen i ett
uppströmsperspektiv.

Ons 16/4 fm Projekt.
Ons 16/4 em Jordbruk, närsaltsrecirkulation,  produktiva ytor, infrastruktur.
Fre 18/4 Människans egenskaper och behov, fördelning, världshistoria,

bistånd, ekologiskt utrymme, skuggarealer, biologisk mångfald.

Mån 2114 Miljöhistoria, nationalekonomi, styrmedel, miljöskuld,
skatteväxling, räntefri ekonomi.

Ons 23/4 fm Projekt.
Ons 23/4 em Varför älskar ekonomer tillväxt? Hur påskyndas övergangen från

traditionell tillväxtekonomi till kretsloppsekonomi? - den svåra
dialogen.

Fre 2514
Kenneth Hermele,  civ ek, DNS’s nätverk Ekonomer för Miljön.
Miljölagstiftning, myndigheter, producentansvar, miljökostnader,
miljöpolicy, miljörevision.



Mån 28/4 Miljöledningssystem, IS0 14000, EMAS, livscykelanalyser.
Sophie Bygg&, civ ing, doktorand vid institutionen för
maskinteknik, HKR

Ons 30/4 fm Projekt.
Ons 30/4 em Energifrågan, befolkningsfrågan.
Fre 215 Daliga exempel - politisk termodynamik. Goda exempel - vart enda

hopp. Clean Technology.

Mån 515 Den radioaktiva kedjan. Kamkraftens egentliga kostnader och
kostnader för att inte avveckla. Effektiviseringspotentialen i
Sveriges energiomsättning
Tomas Kåberger, tekn lic, forskare vid institutionen för fysisk
resursteori, CTH, ledamot av energikommissionen.

Ons 715 fm Inlämning av skriftliga projektrapporter.
Ons 7/5 em Muntlig projektredovisning.
Fre 915 Muntlig projektredovisning.

Mån 1215 Bygg om Sverige till bärkraft. Vad kan kommunerna göra?
Anders Schönbeck, konsult, fd miljöchef i Tanums kommun.

Ons 14/5 fm Muntlig projektredovisning.
Ons 14/5 em Muntlig projektredovisning.
Fre 1615 Muntlig projektredovisning.

Lör 31/5 Tentamen. Såväl förståelse som faktakunskaper testas.
Maxtid 4 timmar. Betyg enligt 40.59% = 3,60-79%  = 4,
80-100% = 5. För rätt att delta kravs godkänd projektuppgift samt
att lånad kurslitteratur är återlämnad till biblioteket.

Föreläsning: Måndagar, Onsdagar, Fredagar kl 15:15 - 17:00,  sal 2510.
(Gastföreläsningarna kl 15:00 16:45 p g a tågtider.)

Projekthandl.: Onsdagar kl lo:15 - 12:00,  sal 2212.

Börja redan nu fundera på lämpligt projektarbete så att ni kommer igång direkt efter kursstarten.
Observera att det ska fastställas den 9/4 enligt schemat.

Hjärtligt välkomna!

Göran Broman,
kursansvarig.


