
kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e t

Viden, ansvar og bæredygtighed 

GRØN CAMPUS 
2020
Strategi for ressourceeffektivitet og  
bæredygtighed på Københavns Universitet



Gennem en fælles 
indsats kan vi gøre 

en forskel.

Internationalt fyrtårn for bæredygtige universiteter. KU skal samarbejde med andre 
ambitiøse universiteter og bruge de bedste erfaringer og gennem vidensdeling  
bidrage til at bæredygtighed styrkes på verdens universiteter. 

MÅLENE SKAL NÅS GENNEM HELHEDSORIENTEREDE  
LØSNINGER

FYSISKE RAMMER 
Vi skal skabe bæredygtige fysiske rammer:  
Bygninger, faciliteter, teknik og infrastruktur.

LIVING LAB 
Udvikling og demonstration af de bud på bæredygtig-
hed, som KU selv forsker og underviser i. KU skal være 
et levende laboratorium for udviklingen af morgen- 
dagens bæredygtighedsløsninger og -forståelser.

KULTUR 
En bæredygtighedskultur, hvor alle ansatte og stude-
rende møder og praktiserer en bæredygtig adfærd i 
hverdagen. Bæredygtighed og ressourceeffektivitet 
skal integreres effektivt og meningsfuldt i organise-
ringen og styringen af universitetet.

Uddrag fra ”Grøn Campus 2020”

Ralf Hemmingsen,  
Rektor, Københavns Universitet

SAMMEN SKABER VI ET AF VERDENS  
GRØNNESTE UNIVERSITETER

”Det er vores hovedopgave at skabe forskning 
og uddannelse i verdensklasse, og vi har samti-
digt et ansvar for at sikre, at det sker med stadig 
mindre miljø- og ressourcebelastning. 
Vi skal gå forrest og være med til at vise vejen  
og udvikle og samarbejde om løsninger, som 
kan inspirere andre universiteter, organisationer 
og byer.”

”Energi- og ressourceeffektivitet skal  
i endnu højere grad indarbejdes på  
en meningsfuld måde i Københavns 
Universitet’s organisation og  
beslutninger.”

”Ansatte og studerende får i endnu højere grad mulighed for at medvirke i realiseringen 
af Grøn Campus 2020 og skal møde et bæredygtigt Københavns Universitet i det daglige.  
Viden og nye løsninger skal gøre det nemt og meningsfuldt at gøre hverdagen mere  
bæredygtig. Inddragelse og ejerskab er nøgleord i indsatsen, der kommer.”
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Vi har brug 
for din deltagelse 

når vi skal realisere 
 vores mål frem  

mod 2020.

Gennem en fælles 
indsats kan vi gøre 

en forskel.

VORES BÆREDYGTIGHEDSMÅL
FOR 2020
 

CO2/KLIMA
• Reduktion af CO2-emissionerne fra energiforbrug og transport med 65% pr. årsværk

ENERGI
• Reduktion af energiforbruget med 50% pr. årsværk

RESSOURCER
• Reduktion af de samlede affaldsmængder med 20% pr. årsværk og  
• Genanvendelse af 50% af affaldet
• Reduktion af vandforbruget med 30% pr. årsværk

KEMI
• Indkøb og byggeri uden miljø- og sundhedsbelastende stoffer 
• Reduktion af universitetets samlede forurening og kemikaliebelastning

ORGANISATION & ADFÆRD
• Bæredygtighed og ressourceeffektivitet i alle væsentlige beslutninger og handlinger
• Generel bevidsthed om bæredygtighed og en bæredygtig adfærd i praksis

CAMPUS AS A LIVING LAB
Udvikling og demonstration af fremtidens bæredygtige løsninger på campus



ET STORT GRØNT SKRIDT ER TAGET
Vi bygger videre på resultater fra 2006 - 2013

INDSATSER OG RESULTATER SKABER  
VI SAMMEN FREM MOD 2020

Følg med i udviklingen på www.klima.ku.dk/groen_campus 
Her kan du også finde den samlede strategi, og se hvad du kan gøre.

 

  Vi vil skabe  
viden, forståelse  

og konkrete bud på  
bæredygtighed.

  CO2-emissioner (ton) pr. årsværk 

   Energiforbrug (MWh) pr. årsværk 
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