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Klimaportalen

Fra skyen til byen til borgeren
Med en klimaportal fra Megavol får jeres kommune en løsning med
en brugervenlig og visuel side, der er tilgængelig på Internettet.

K LI M A P OR TA LE N

megavol+
Klimaportalen er udviklet - så den forståes af ALLE
Megavols klimaportal er lavet for at
imødekomme kommunernes behov for at
oplyse deres borgere om de miljørigtige
tiltag som gennemføres. Den vægter
derfor enkelthed i sprog og udseende.
Kommunerne har et ansvar over for
borgerne i forhold til at oplyse og
informere dem om, hvilke initiativer
kommunen gør for at spare CO2, og hvad
borgerne selv kan gøre for at bidrage til
at nå de opsatte mål. Klimaportalen kan
derfor også bruges af kommunerne til at
markedsføre sig som en grøn kommune
både internt, over for borgerne og andre
kommuner.

Disse tal er baseret på private husstandes,
virksomheders og kommunens egne
tiltag inden for CO2-besparelse.
Uanset om der ønskes at vise solceller,
vindmøller eller andre former for grønne
tiltag, så er klimaportalen løsningen.
Se eksempelvis Aarhus Kommunes klimaportal som er baseret på kommunens
grønne tiltag inden for solcelleanlæg på:
www.klimaportalen.dk/aarhus og ellers
www.megavol.com/klimaportal

Klimaportalen viser resultatet af de
komplicerede tal bag kommunens grønne
tiltag illustreret ved sparet CO2-udledning
ved ﬂyrejser, bilkørsel og husstandes
elforbrug samt det antal træer, der skal
plantes for at binde den samme mængde
CO2, som kommunen har sparet mm.

Megavol A/S har
siden 2006 beskæftiget sig
med vedvarende energi og
udviklingen heraf.
Vores store erfaring fra både it- og
energisektoren har skabt et ønske om
at gøre de komplekse beregninger
bag CO2-besparelser mere borgervenlige. Dette resulterede i, at vi i
2013 påbegyndte udviklingen af Klimaportalen.

Fakta om Klimaportalen






Borgerne får et overskueligt og letforståeligt indblik i kommunens CO2-besparelser
Giver kommunen en unik mulighed for at signalere, at de har fokus på klimapolitik
Kan inddrages i undervisningen på skoler og i institutioner
Implementeres i kommunens eksisterende hjemmeside
Kan bruges på infoskærme, lystavler og offentlige reklamepladser
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