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Københavns Universitets bestyrelse 

S A G S N O T A T  

Vedr. Orientering om KU’s klimaindsats 

Sagsbehandler Campus Service 

Grøn Campus er overskriften for KU’s indsats for at reducere miljø- og 
klima belastningen af KU’s aktiviteter. Indsatsen har siden 2008 skabt 
markante resultater og KU er fortsat blandt de førende internationale 
universiteter på klimaresultater. 
 
KU’s klima og øvrige bæredygtighedsmål er formuleret i Grøn Campus 
2020 som blev tiltrådt af bestyrelsen i 2014.  
 
Klimamål 
KU’s klimamål er en 65% reduktion af CO2-emissioner per årsværk i 2020. 
CO2-emissionerne opgøres for el, varme, køling samt transport. Indirekte 
emissioner knyttet til indkøb af varer, fødevarer, byggeri og serviceydelser 
indgår ikke. 
 
I 2017 opnåede KU en reduktion i CO2-emssioner på 63% pr. årsværk, og 
målet er således tæt på realiseret. KU’s samlede absolutte CO2-emissioner 
er halveret i samme periode.  
 
Cirka halvdelen af reduktionen af KU’s CO2-emissionerne skyldes grøn 
omstillingen af den danske energiforsyning til vind, sol og biomasse. Den 
anden halvdel skyldes KU’s egne indsatser som har været prioriteret på 
områder hvor de største CO2-reduktioner opnås. 
 
 



 

SIDE 2 AF 3 KU’s klimaindsatser omfatter: 
 
• Energieffektivisering  

KU’s el og varmeforbrug udgør knap 75% af KU’s CO2-emissioner. KU 
har siden 2008 haft en ambitiøs energieffektiviseringsindsats af 
bygninger, anlæg og drift. Hovedfokus er på laboratorieområdet hvor 
broderparten af KU’s energiforbrug på ca. 180 millioner kr./år bruges.  
Indsatsen har betydet årlige energibesparelser svarende til ca. 60-65 mio. 
kr. I 2009-13 gennemførte KU en række store adfærdskampagner med 
250 grønne ambassadører blandt de ansatte. 
 

• Bæredygtigt nybyggeri 
KU har fokus på bæredygtighed i nybyggerier, afstemt med de rammer 
det giver at BYGST er bygherre og bygningsejer.  
Mærsk Tårnet kan fremhæves som et internationalt fyrtårn for 
bæredygtige laboratoriebygninger og har bl.a. opnået den internationale 
ISCN award for bæredygtigt og innovativt byggeri. 
https://greencampus.ku.dk/green_results_and_indicators_/sustainability-
in-the-maersk-tower/ 
 

• Fortætning, arealoptimering og digitalisering 
KU har det seneste årti arbejdet med at fortætte og optimere eksisterende 
arealer og bygninger. Nye digitale løsninger bidrager til mere optimal 
brug af faciliteter og begrænser behovet for nye arealer, bygninger og 
faciliteter – og hermed også ressourcer og energi til både opførelse og 
drift.  

 
• Grønne Indkøb og IT 

Energi- og miljøkrav i relevante indkøbsaftaler bidrager til at reducere 
energiforbruget i drift. I 2018 er der indarbejdet energikrav KU’s 
indkøbsaftale for energikrævende laboratoriefrysere (-80 grader). Klima- 
og bæredygtighedsfokus vil indgå i KU’s indkøbspolitik, som er under 
revision. 
 

• Bæredygtige fødevarer 
Der tilbydes i stigende grad klimavenlige/vegetariske måltider på KU’s 
kantiner i takt med dette efterspørges fra studerende og ansatte. Kantinen 
på Søndre Campus kan fremhæves med en populær 100% vegetarisk 
café.  

 
• Ressourcegenanvendelse 

Forbedrede muligheder for kildesortering og genanvendelse bidrager til 

https://greencampus.ku.dk/green_results_and_indicators_/sustainability-in-the-maersk-tower/
https://greencampus.ku.dk/green_results_and_indicators_/sustainability-in-the-maersk-tower/


 

SIDE 3 AF 3 at reducere klimabelastningen og ressourceforbruget. Der er flere steder 
på KU brug for bedre kildesortering for ansatte og studerende. 

 
• Flyrejser 

Flyrejser udgør ca. 25% af KU’s samlede CO2-emissioner. Voksende 
CO2-emissioner fra flyrejser er en global udfordring. KU følger 
internationale indsatser bl.a. via IARU samarbejdet og vil fremadrettet 
udvikle politik og indsats på området.  

 
KUs Bæredygtighedsrapport 
KU udgiver årligt en bæredygtighedsrapport om indsats og resultater.  
Seneste bæredygtighedsrapport er for 2017, ”Beyound the Buildings” : 
https://groencampus.ku.dk/voresresultater/groenneregnskaber/ 

https://groencampus.ku.dk/voresresultater/groenneregnskaber/



