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Sønderborg d. 24.09.2021 
Idéer 
Campus 

- Få mere grøn energi produceret 
- Brug tidevandet som energiressource 
- Bruge energi produceret af vandet ved Alssund  
- Bruge havvand til afkøling 
- E-books 
- Begrænse $SDU for ansatte, så mængden af print kan blive begrænset 
- Bruge computere mere 
- Ikke kød til møder 
- Flere vegetariske/veganske muligheder 
- Ingen mad ved konferencer 
- Formindsk madspild ved hjælp af friskhedssensorer 
- ”TooGoodToGo” på udstyr, således at udstyr der alligevel skal smides ud kan købes af andre 

til en billigere pris 
- Kantinen burde have TooGoodToGo, så mad, der er ved at være på dato kan købes billigere 

af studerende 
- Undgå overtemperering i lokaler 
- Sorter laboratorie affald/genbruge det 
- Reducer gennemsnitstemperaturen med 1° i bygningerne 
- Ikke noget varmt vand på toiletterne 

 

Transport 
- Sætte en beløbsgrænse på fly pr. forsker i en bestemt tidsperiode 
- Lave en platform til carpooling 
- Lave parkering specifikt til folk som bruger carpool 
- SDU rejsekort 
- Bedre forbindelser til Flensborg 

o Bedre direkte busser  
o Togbane fra Sønderborg til Flensborg  

- Give folk, der bruger el-biler og el-cykler en speciel bonus f.eks. billig opladning  
- Flere opladestationer  
- Kredit-system for rejsende f.eks. få en bonus, hvis man rejser mindre 
- Initiativer til klimaneutral rejse 

 

Indkøb 
- Undgå mad, der er fløjet ind 
- Kantinen skal tilpasse menuen til sæsonen 

o Undgå mad som ikke er fra sæsonen 
- I forhold til maskiner og laboratorie udstyr, skal der være et lånesystem mellem 

universiteterne 
- Lav opmærksomhed 

o Hvilke medarbejdere bruger mest papir og EL 
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- Lav nudging for lokale madvarer  
o Folk skal spørge efter ikke lokale varer 

- Lav en second-hand portal for ting på SDU, så ting der ikke bliver brugt kan bruges af andre a 
la lokal e-bay 

o Den laboratorie ansvarlige skal kunne forklare, hvordan hver del bliver brugt i 
laboratoriet. Hvis tingen ikke bliver brugt, skal den komme på den lokale e-
bay/second-hand portalen 

- Opmærksomhed på papirforbruget per afdeling (blød magt/blackmail) 
- Køb fra bæredygtige producenter 
- Tilskynde folk til at købe/eje mindre 

Odense d. 30.09.2021 
Idéer 
Campus 

- Stil SDU’s affald til rådighed for projekter. 
o F.eks pap til til klimahave, som udviklingsgrundlag på produktudvikling på TEK o.l.  

- Termisk energi  
o Jordvarme 

- Understøt grønne forskere 
- Kun grønne/klimavenlige investeringer 
- Dele undervisningslokaler/udgifter f.eks. med aftenskoler og andre der er aktive om aftenen 
- Tættere samarbejde med f.eks. Odense Kommune  
- Til arrangementer skal vegetarisk og vegansk mad og drikke være standard 

o Kød skal være tilvalg 
- Få folk til at slukke lys og computer 
- Udvid teknologi fra bygning 44 

o Smart bygninger 
- Slukke for strøm i weekender på Campus, og kun lade mindre dele af campus være 

tilgængeligt 
- Kortlæg energiforbrug ved digitaltarbejde 
- Kortlægge digitale udledninger  
- Mere vegetariske og veganske mad i kantinen 
- Udfase al engangsservice  
- Bruge andre byggematerialer end beton og cement 
- Undgå produkter fra Aalborg Portland  
- Emissionskrav og krav for procent for genbrug materiale for nybyg 
- Renovere ineffektive byg 
- Flere ladestationer og bedre parkering af cykler 
- Ophæv fakulteter og tænk SDU som en enhed 
- Solceller på tag  
- Mere selvproduceret el 
- 3 veganske dage om ugen i kantinen  
- Reducer mængden af data, som bliver gemt 
- Check hjemmesider og andre digitale tilstedeværelser ift. At optimere kode 
- Inkorporere energi opbevarelse 
- Opsaml spildvarme fra campus 
- Få bedre klimaanlæg, som kan genbruge luft og varme  
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- Skifte kantinen til fuldstændig vegansk 
- Flere klimaworkshops  
- Bæredygtigt byggeri 
- Stop forskning i fossil-infrastruktur og brændsler 
- Tværkulturel klimaundervisning  
- Egen strømforsyning 
- Isoler bygninger og vinduer bedre  

o Med bæredygtigt isolationsmaterialer 
- Mere energi effektivt udstyr 
- Genoptag byg-vindmølle-projektet 

o Måske er teknologien blevet udviklet 
- Udbred viden og brug af software rens for at forlænge levetid af produkter 
- Intelligent solar biopanel: Filtrere lyset i f.eks. undervisningslokaler med kar med alger, som 

kan lave grøn energi og absorbere CO2 
- Udnyt laboratoriekapaciteten bedre 
- Campus skal være mere attraktiv for cyklister 
- Klima på skemaet til alle 
- Sluk ubrugte stikkontakter 
- Græsplænerne på campus skal være vilde for at lave en kulturændring og øge 

biodiversiteten  
- Flere projekter, kurser, ISA, med fokus på bæredygtighed 

o Mulighed for ekstra ECTS point udover de 30 pr. semester eller merit for at deltage 
- Udvikle procedurer for bortskaffelse, genbrug og vedligehold af elektronik 
- Reducer mængden af standby udstyr 
- Lav en konkurrence mellem fakulteterne, om hvem der kan reducere 0-forbruget mest 
- Workshop i elektronik vedligeholdelse 
- Bedre affaldssortering også i lokaler 
- Bæredygtig dekoration 
- Mindre græs og flere blomster for biodiversiteten  
- Reducer mængden af data 
- Undervisning i klimakrisen 
- Energi depoter 
- Gør campus til living lab for forskere 
- Invester massivt i understøttelse af digital produktion 
- Etabler en ”state-of-the-art” online koncerence center, som er fuldstændig CO2 neutral i el, 

og som er ”world-leading” 
- Lav en klimaklokke ved indgangen til uni, der skal vise procentdelen af CO2 reduktionen 

Transport 
- Studierabat på letbanen 
- Udlejning af cykler på campus 
- Tilbyd DSB 1, mad, kaffe ad libitum og hotelovernatning 
- Flere ladestationer til privatbiler 
- Få institutterne til at konkurrere i at reducere rejserelateret CO2 
- Oprette en klimafond, som betaler, hvis rejser med toget er dyrere end med et fly 
- App til samkørsel 
- Elcykler, der kan lånes via app 
- Energi rejseplan 
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- Systematiske Ph.d. forsvar (opponenterne) 
- Konkurrence: Alle Studerende Cykler 
- Stil krav til reservedele på SDU biler 
- Stil krav til fremtidige bildæk 
- Åbent cykelværksted med indkøbsmuligheder 
- Internationale Ph.d.-opponenter med radius over 200 km skal foregå over teams 
- El til ladestationer skal komme fra grønne kilder – aktivt valgte 
- Opstille krav for brug af flytrafik  

o Kan det tages online 
- Vis tal og mængder på en sjov måde 
- Transportplan for hver enhed 
- Betaling for parkering/fjern parkeringspladser 
- Lukrative aftaler med DSB, Arriva osv. Ift. Pendlere til og fra campus i Odense. 
- Parkeringsafgift på fossilbiler 
- Rabat til studerende der bruger letbanen i myldretiden 
- Løs knudepunkter for cykler og fodgængere 
- Ingen flyrejser indenfor Danmark 
- Forsker rejser må være dyrere og længere end flyrejser 
- Pendlerbus fra København 
- Opfordre til, at det er ok, at vælge en dyrere løsning som alternativ til flyrejser 
- Organisere samkørsel 
- Gratis elbilopladning for studerende og ansatte på uni 
- Endnu mere plads til cykler 
- Tjenestebiler skal være af hybrid eller el  
- Zonedeling af p-pladser: Elbiler nærmest, fossilbiler længst væk 
- Have mere fokus på forskning af brugen af brint som brændstof 
- Grønne bølger på cykelstierne til og fra campus i samarbejde med kommunen 
- Ansøgningsproces for flyrejser: Hvorfor skal mødet være fysisk? Hvorfor skal du flyve? 

Indkøb 
- Prioriter lokale indkøb 
- Ingen varer må importeres med fly 
- 100 % plantebaseret mad til konferencer som standard 
- Stil krav til underleverandører om bæredygtighed 
- Køb brugt elektronik og tilbyd reparation 
- Etabler en incitamentskultur, der belønner miljøer, som vælger bæredygtige løsninger 
- Tilbyd brugte skolebøger 
- Køb mindre ting til at reklamere for uni; bæreposer, drikkedunke i plast og lignende 
- Genbruge PC’er, inventar osv. Skal kvantificeres 
- SDU’s penge opbevares hos en grøn bank/filial  
- Stille krav til leverandører, at de skal vise en livscyklusanalyse 
- Kvantificere, hvad de forskellige cloud computing services bruger 
- Repair café på SDU 
- Cirkulær tænkning  
- Digital bestillingsservice til kantinen 
- Kortlæg udledninger fra indkøb 
- Fakulteterne må kun flytte lokaler hvert andet år 
- CO2 -pris: Det der forurener koster ekstra 
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- Bæredygtige præmier ved konkurrencer 
o F.eks. ikke gavekort til Rosengårdscenteret 

- Stil krav til indkøb om at vælge den bæredygtige løsning over det billigste og afsæt midler af 
til det 

-  Afgift på madspild: vejeordning personlig og for kantinen 
- Køb IT udstyr fra bæredygtige leverandører 
- Stille krav til grossisterne 
- Ikke engangsservice til konferencer o.l.  
- Vælge lokale leverandører 
- Stofhåndklæder på toiletterne, der kan genbruges 
- Kun veganske retter 2 gange om ugen i kantinen 

o Inspirerer folk og tvinge dem til at vælge det 
- Helt plantebaserede kantiner  
- Informere studerende om miløfordelene ved at vælge vegansk evt. en infotavle 
- CO2 aftryk på varerne 
- Læg pres på leverandørerne mht. bæredygtig produktion samt produktets pakning og 

forsendelse 
- Hav EPD’er med i betragtningen, når der skal indkøbes. Hav altid min. et alternativ 
- SKI erstattes af miljøindkøb 
- Vidensdeling blandt universiteter 
- Dele mere så udnyttelsen optimeres 
- Samarbejde mellem universiteter om indkøb 
- Ingen lifecycle? Ingen indkøb! 
- Kantinen kan tilbyde ”vegetarisk kød” 
- Fjern lokaløkonomi på udstyr 
- Mindsk behov for plastik til kantinemad 
- Mere lokalt indkøb 
- Danske universiteter som organisation presser leverandører i fællesskab ift. Bæredygtige 

produkter 
- I stedet for at computere udskiftes bør de opgraderes eller softwarerenses 
- Synliggør CO2 aftryk op varer i kantinen og snackautomater 
- Tænke mere på cirkulær økonomi  
- Stille krav til leverandører  
- Lave returaftaler med leverandører vedrørende emballage 
- Kurser for ansatte, hvor man lærer ”best” practice  
- Lokale og sæsonvarer i kantinen 
- Baggrundstjek af leverandører, så man sikrer de mest bæredygtige indkøb 
- Indkøb kun brugt udstyr (kontor) af god kvalitet 
- Bruge brugtvarebørsen på TrueTrade mere  
- Indkøberne skal bestille større ordre i stedet for mange små  
- Brugtvare hal fysisk, som kunne drives af studerende  
- Få et budget som kombinerer økonomisk pris med ”pris for miljø” (f.eks CO2) 
- SDU marketplace for brugt udstyr 
- Synliggør kælderen 
- Ressource bank på udstyr på tværs af alle danske universiteter 

 

-  
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Kolding d. 01.10.2021 
Idéer 
Campus 

- Genplantning for at ændre opførelse 
- Fjern 80% af parkeringspladserne  

o Skal kombineres med alternativer i form af busser, initiativer til carpooling 
- Gamification challenge 
- Affaldssortere i minimum 3 fraktioner  
- Skraldespande over hele campus 
- Sjov affaldssortering f.eks. en 1000 m dyb skraldespand  
- Nudge ansatte og studerende til at slukke lyset, computere, projektere o.l.  

o Få folk til at tage ejerskab 
- Luk for de fleste elevatorer, så de kun benyttes af folk, som rent faktisk har brug for det 

f.eks. handicappede eller varelevering 
- Udbyd mere aftenundervisning, så lokalerne bliver brugt 
- Have en ”climate conduct”/klimakontrakt for ansatte, studerende og besøgende 
- Gør det vegetariske og veganske mad tydeligere ved f.eks. ikoner 
- Få andre til at bruge vores campus, når vi ikke selv gør det  mere samarbejde  
- Data visualisering  

o Så man kan se, hvad der er sparet 
- Flere grønne områder til møder 
- Mulighed for at beregne studerendes og ansattes CO2udledning for at skabe 

opmærksomhed 
- Sjov affaldssortering  
- Affaldssortering alle steder 
- Vindmøller 
- Solceller 
- Synlighed på bæredygtighed forskningsprojekter  
- Oprette grønne studenterforeninger 
- Oversigt over energiforbrug 
- Skærm over info om forbrug per etage 

Transport 
- Vis fordelene ved at tage toget fremfor bilen 
- Få opstillet super-charges til el-biler som alle kan benytte 
- Reducer transporten ved at have hybride konferencer og foredrag 
- Rejse-politik 

o Under 8 timers rejser  ikke bruge fly, medmindre, at man har en god grund 
o Radius under X brug kun tog 

- Brug mulighederne, som det offentlige tilbyder f.eks. flextur, som er billigere end taxa 
- Online kurser a la KU og Coursea 
- Tavle med oversigt over, hvor mange biler vs hvor mange cykler 
- Lad det være op til den enkelte medarbejder, hvor meget/lidt de vil arbejde hjemme 
- Bonus til ansatte og/eller studerende, som går eller bruger tog/cykel/bus 
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Indkøb 
- Carbon priser som internt regnskabsmæssigt værktøj 
- En månedlig/årlig ”konkurrence” mellem SDU’s afdelinger, campus og fakulteter  om hvem 

der bliver ”grønnest” 
- Krav til leverandører om klimaregnskab 
- Mere plantebaseret mad i kantinen 
- Madspilds salg ”after hours” 
- Veganske menuer som standard, når man bestiller mad 
- Ikke noget engangsservice heller ikke kopper 
- Krav om, at man skal undersøge om der kan bruges genbrug inden man køber nyt 

o Har jeg VIRKELIG brug for det? 
- Post-its fra overskudspap og/eller papir 
- Kun vegansk/økologisk lokal mad 

o Evt. produceret i en uni-have 
- Ingen madspild 
- Undgå engangskaffekopper ved at sælge pant-kopper i stedet for der returneres 
- Mælkealternativer i kantinen 
- Brug kun original indpakning 
- Erstat de små mælkeindpakninger med 1l.  
- Erstat vandbeholderne med vandhaner 
- Stil krav til samarbejdspartnere, både i forhold til indkøb, andre organisationer mf. 

 

Slagelse d. 08.10.2021 
Idéer 
Campus 

- Bæredygtighedsråd 
- Øget affaldssortering også selvom man måske som erhvervsdrivende ikke behøve 
- Øget information om hvorfor man affaldssortere 
- Nedsætte den digitale udledning ved f.eks. at gøre sdu.dk lettere/mindre 
- Redegøre for papirforbrug 
- Ændre politik, så elektronik kan genbruges af studerende og ansatte 

Transport 
Indkøb 

- Grønne pensionsaftaler til ansatte 
- Alternative gaver som f.eks. medlemskab eller valgfri gave 
- Flere bæredygtige løsninger for elektronik som fairphone 
- Viden om hvorfor vi får det ene eller det andet <-> info om hvad der er lagt vægt på ved 

indkøb 
- Alternativ til engangsservietter på toilettet 
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Esbjerg d. 12.10.2021 
Idéer 
Campus 

- Solceller 
- Mere inspirerende vegetarisk i kantinen  
- Mindre kød i kantinen 
- Det vegetariske retter skal være mere fremtræden 
- Skriv klimaaftryk pr. kcal 
- Vindmøller 
- Flere klimahaver 
- Udstilling sdu.dk 
- Kantinen skal have mindre madspild 
- Forbyd salg af oksekød 
- Områder uden lys 
- Lokale råvarer 
- Black out perioder, hvor campus lukker helt ned 

Transport 
- Tage tog campus imellem 
- Letbane fradrag 
- Mere samkørsel 
- Tilslutte sig andre universiteters målsætninger fx 25% reduktion på fly 
- Gør det attraktivt at bruge toget  

o Udnyt tiden, gøre det lettere at arbejde i toget o.l. 
- Generelt mere brug af offentlig transport fremfor bil 

Indkøb 
- Genbrug IT-udstyr 
- Printe mindre/forbyd print 
- Bytte central 
- Flere krav i forhold til indpakning af varer ved leverancer  
- Genbrug af møbler 
- Køb fra leverandører tæt på (undgå forsendelse) 
- Indkøbsaftaler, hvor indkøb opbevares hos leverandør ved storkøb 
- Sæt CO2 udledning på indkøb 
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