
Abstract 
Almost everybody wants to see a greener world, a place where we don’t contaminate our 
surroundings to a degree that is destroying our world. In many cases, though, it’s difficult to 
find cheap and effective solutions without having an internal department looking for 
solutions. We wanted to look for options to optimize climate solutions for companies and 
public institutions, in an easy and accessible way.  
 
Problemfelt 
Firmaer og offentlige institutioner er årsag til en stor del af forurening. Selvom mange har 
gode intentioner om at nedskære deres CO2 udledning og skabe en bedre klimaprofil kan 
det være vanskeligt at finde brugbare løsninger, som er billige og effektive. Mange private og 
offentlige institutioner har ikke mulighed for, internt, at undersøge og komme med idéer til 
ting som kan skabe en bedre klima profil. 
 
Problemformulering 
Hvilke problemer er der, når firmaer vil skabe en god klimaprofil? 
Hvordan kan man, ved konsultation/idégenering/workshops, bedst skabe en god klimaprofil 
for firmaer/institutioner/i husholdningen? 
 
Afgrænsning 
Vi vil undgå at give økonomirådgivning til den enkelt institution.  
Der vil ikke blive udviklet nye systemer/løsninger, produktet vil bestå af etableret og testede 
forslag.  
Der vil ikke indgår serviceaftaler som efterfølge af udførsel af forsalg. 
Vi vil ikke kigge på private brugere og hvordan de kan optimere deres bolig og hverdag, 
selvom dette kunne være en god mulighed for videre undersøgelse. 
 
Produktbeskrivelse (mulig) 
Det endelige produkt er en vejledning/drejebog med konkret og dokumenteret tiltag en 
institution kan tage. Dette kan være i form af et fysisk hefte som kan gennemgås af 
driftspersonalet og/eller af bestyrelsen. Det er vigtigt at fagpersonelet på institutionerne 
bliver holdt underrettet om denne omskiftning. 
 
Relevante metoder 
 

- Interview: 
Vi interviewede Bastian Danielsen (Hum-tek bachelor studerende på RUC), som har siddet i 
Studenterrådet. Her var han meget aktiv inden for de klimatiltag som er blevet taget på RUC. 
Han kunne fortælle os mere om de metoder de brugte til at udpege problemstillingerne ved 
RUC’s klimaprofil. Vi fik også information omkring de tiltag som var blevet taget, og deres 
effekt. 

- Spørgeundersøgelse: 



Udsendes af spørgeundersøgelse til institutioner for at afdække hvilke problemstillinger der 
kæmpes med. På denne måde kan indsatsen mod en grønnere profil fokuseres.  

Bud på konklusion 
 
Vi har ud fra en interview og observationer kommet frem til at alle de institutioner vi har 
snakket med er der mulighed for store forbedringer inden for deres klimaprofil. Der er ikke en 
konkret ekspert-gruppe som arbejder med effektivisering af energi, og det er derfor 
forskellige medlemmer af institutionen som forsøger at formindske deres driftsbudget, men 
kun ved hjælp af simple observationer. Der vil derfor være stor efterspørgsel på vores 
produkt, og det vil kunne hjælpe mange institutioner med at effektivisere deres drift og 
klimaprofil.  
 
 
Bilag:  
Interview med Bastian Danielsen 

“700 sider pr. semester 
lys står tændt om natten. 
grønt universitet (esco projekt) solcellepaneler blev sat i værks i 2017, og bliver 
(måske) vurderet i 2020. 
belastningen af energiforbrug 30% (CO2) 
 
Ruc’s årsrapport kan man tjekke tal. 
 
Ruc er betegnet som et grønt universitet. 
problematik: Der er ansat en bank til investeringer, og nogle af de går i olie, kul og 
gas.  
 
Bastian deltog i et radio interview, undersøgelse af olie udvending. 
 
Mest observationer, affaldssortering, store mængder papir, lys. Mechendise til nye 
studerende (muleposer, havre solbriller).  
 
Alle skal have en miljø-del i uddannelsen. 
 
danske studenter råd, klima politik til mødet. Der er lavet noget materiale som ikke er 
udkommet endnu, men flere studerende er for at RUC kører efter en CO2 neutral 
skole. 
 
udsugning og ventilation skal køre konstant, men kører i intervaller om natten. 
Renovering af forskellige bygninger på campus for evt. mere isolering 
 
forskningsgruppe på RUC for klima. “ 


