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Danske forskere har kon-
kludert med at strømming 
av serier på internett kan 
bidra til forurensing i like 
stor grad som å fly.

Den danske avisa Politiken ba 
nylig en gruppe danske forskere 
regne ut hvor mye man foruren-

ser ved å strømme TV-serier. 
Svaret kan kanskje være noe 
overraskende. 

– Ser man to timer på Netflix 
hver dag hele året, produserer 
man like mye CO₂ som hvis 
man flyr 384 kilometer i et fly, 
spiser seks kilo biff, eller kjører 
litt mindre enn 1.000 kilometer 
i en ny bil, sier en av forskerne, 
Torsten Hasforth, fra Dansk 

Energi til Politiken. 
Utregningen er basert på dan-

ske forhold.
Internettbruk koster energi i 

form av strøm, og strømmetje-
nester som Netflix forbruker 
mest strøm fordi de tilbyr video 
eller musikk i høy kvalitet, skri-
ver Dagbladet tirsdag.

Finn Gunnar Nielsen, profes-
sor ved geofysisk institutt ved 

Universitetet i Bergen, bekrefter 
til Dagbladet at bruk av internett 
bidrar til å øke energiforbruket.

– Å se på lineær TV fremfor å 
strømme serier utgjør en stor 
forskjell når det kommer til ditt 
energiforbruk, sier Nielsen til 
Dagbladet.
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Forskere hevder strømmetjenster forurenser mye

STRØMSLUKER: Strømmetjenes-
ter fører til CO₂-utslipp.  
 FOTO: EVAN AGOSTINI

Partiveteranen tar et steg til side, og overlater første-
plassen på valglisten til den unge kollegaen Bendik 
Hugstmyr Woie (21).
– Jeg kan bekrefte at Jens Ing-
vald ikke er foreslått til før-
steplassen på valgkomiteens 
forslag til valgliste. Det er jeg 
som er nominert som første-
navn, og jeg stolt over at par-
tiet vil ha meg. sier Bendik 
Hugstmyr Woie til iTromsø.

Naturlig skifte
Ifølge Woie er det kanskje na-
turlig med et skifte nå all den 
tid Jens Ingvald Olsen har vært 
partiets toppnavn i nesten to 
tiår.

– Jens Ingvald har hatt 
topplassen helt siden 1999, 
sier han.

Det er de fem øverste nav-
nene som skal presenteres på 

medlemsmøtet. Jens Ingvald 
Olsen vil stå som nummer 
tre.

– Resten av lista vil bli pre-
sentert senere, og vi har det 
endelige nominasjonsmøtet i 
partiet den 26. januar, sier 
Woie.

– Jeg tror valgkomiteen har 
ment at han har en svært vik-
tig oppgave på fylkestinget, 
han har vært den sterkeste 
motstanderen av regionrefor-
men her i Troms, og det er et 
arbeid han vil fortsette med, 
sier Woie.

Vil fornye
Partiet har også hatt som ambi-
sjon å få en bredere appell.

– Vi har kanskje vært litt 
dårlige på å vise bredden i 
partiet når vi har hatt en så 
tydelig frontfigur som Jens 
Ingvald. Nå håper vi på å vise 

at vi har mange flinke folk, 
sier partilederen.

Bendik Hugstmyr Woie er i 
dag leder for lokalpartiet i 
Tromsø. Han var valgkample-

der for partiet i forrige kom-
munevalg da partiet fikk 
rekordstor oppslutning – og 
Woie fikk mye av æren for 
det.

I dag sitter Woie som fast 
representant i kommunesty-
ret, og i byutviklingskomite-
en i kommunen

Ifølge ham har signalene 
fra valgkomiteen vært at man 
ønsker fornyelse i partiet, og 
selv mener han at han kan 
bidra til det.

– Jeg tror at partiet har godt 
av å bygge opp nye kandida-
ter til vervene

Da iTromsø gikk i trykken i 
går hadde vi ikke lyktes å få 
en kommentar fra Jens Ingvald 
Olsen. 
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Bendik (21) overtar førsteplassen 
i Rødt etter Jens Ingvald Olsen

BLIR FØRSTEKANDIDAT: Partileder Bendik Hugstmyr Woie er av nominasjonskomiteen innstilt som Rødts førstekandidat.  FOTO: NORA LERVIK

IKKE LISTETOPP LENGER: Etter 20 år som Tromsøs Rødts frontfigur 
er Jens Ingvald Olsen ikke innstilt som førsteplass på valglista 
lenger, men i stedet er han nummer tre på lista.  
 FOTO: RONALD JOHANSEN


