
 

1 
 

Udkast 

 

Referat af møde i Sustainable Campus, AAU 

Torsdag den 2. juli 2020 

Zoom-møde  

Aalborg Universitet 
Postboks 159 
9100 Aalborg 
 
Sagsbehandler: 
Lill Christensen  
Telefon: 28743255 
 
 

 

 

Deltagere: Alex Røge Hermansen (ARH), Mogens Juul Møller (MJM), Martin Vive Ivø (MVI), Anders Schmidt 
Kristensen (AKS), Peter Bagger Kyed (PBK), Niels Krogh Søndergaard (NKS), Hannah Mareike Marczinkowski 
(HMM), Kathrine Lindblad Carlsen (KLC), Tine Kær Pedersen (TKP), Michael Søgaard Jørgensen (MSJ), Tho-
mas Wehl Rasmussen (TWR), Freja Jeppesen (FJ), Pia Rosenquist Kruse (PRK), Lill Heile Bertelsen Christen-
sen (LHBC) 

Afbud: Per Alstrup, Thomas Wehl Rasmussen 

Referat 
1.Velkomst og præsentation af forummets formål v/ Mogens Juul Møller, Campus Service 

 
Forummet har til formål at sikre fokus på omstillingsmuligheder og initiativer til udvikling af en mere miljø-
mæssigt, hensigtsmæssig og bæredygtig praksis for drift af bygninger og grønne arealer på AAU.  
 
Forummet bidrager hertil ved at indsamle og formulere overordnede ideer og anbefalinger til, hvordan alle 
medarbejdere og studerede kan bidrage til forandringer i driften af campus, der kan reducere universitetets 
samlede klimaaftryk og generelt understøtte FN’s 17 bæredygtighedsmål.  
 
Ligeledes bidrager forummet med input til kommunikation af indsatsen.  

Vi har gennem mange år arbejdet med bæredygtighed i Campus Service, men det har ikke været synligt i 
resten af organisationen. At skabe synlighed om AAU’s bæredygtighedsindsatser er dermed også et af formå-
lene for forummet.  

Arbejdet med bæredygtighed startede bl.a. med Brundtlands rapporten, så havde man millennium goals, og i 
2015 fornyede man målene, som blev til FN’s 17 verdensmål. De har nu eksisteret i 5 år, og hvis man tænker 
fremad, bør vi snart kigge på, hvad der skal ske i 2030.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Ingen 

2. Præsentation af medlemmer og motivation for at sidde i forummet v/ medlemmer af forummet 
Mogens Juul Møller, Campusdirektør, Campus Service: - Jeg har arbejdet en del med energi og bære-
dygtighed i min karriere inden for bygge- og anlægssektoren, som startede i 1983 med energibesparende 
foranstaltninger. Første gang jeg blev bekendt med bæredygtighedsbegreberne var i forbindelse med Brund-
land Rapport fra 1987. Siden er bæredygtighedsbegreberne blevet tydeliggjort og udviklet gennem FN’s ar-
bejde i flere omgange og der er gennem tiden kommet en stigende opmærksom på de globale udfordringer, 
som verdenen står overfor. Med FN’s 17 verdensmål fra 2015 er der kommet en mere tydelig reference-
ramme for de nødvendige tiltag der skal gøres for at skabe forandringer og de seneste verdensmål har fået 
stor national og international opmærksomhed. 
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Alex Røge Hermansen, Afdelingsleder Byggeri og Drift, Campus Service: –Jeg har arbejdet med bære-
dygtighed i mange år, bl.a. i Hjørring Kommune, der tidligt begyndte at arbejde ud fra de 17 verdensmål.   

Lill Heile Bertelsen Christensen, koordinator for fysisk studiemiljø og bæredygtighed, Campus Ser-
vice: - Jeg er involveret i mange af de bæredygtighedsaktiviteter som foregår i CAS Aalborg, samt sidder med 
i diverse netværk på tværs af danske universiteter og universiteter i norden.  

Martin Vive Ivø, Campuschef, Fælles Service København: – Jeg arbejder til daglig med at lede og udvikle 
campus i København, og især de senere år har vi bl.a. haft et større fokus på bæredygtighed. Det er et utroligt 
vigtigt område, så selv om jeg er ’født medlem’ af udvalget, så er det på ingen måde en pligt opgave for mig, 
men emnet har min store interesse.   

Anders Schmidt Kristensen, Campuschef i Esbjerg: – I Esbjerg arbejder vi bl.a. med papirløs administra-
tion, som er et af vores fokuspunkter i dagligdagen. Derudover laver vi løbende klimavenlige løsninger i sam-
spil med de fælles initiativer i CAS.  

Kathrine Lindblad Carlsen, studerer by-, energi- og miljøplanlægning, 4. semester, Campus CPH og 
forkvinde for studenterforeningen Sustainabeans: - Jeg har stor interesse for de grønne initiativer på cam-
pus. Jeg vil gerne arbejde for synliggørelsen af de aktiviteter der sker på campus og hvad der kan gøres 
fremadrettet af bæredygtige tiltag.  

Niels Krogh, Forskningsformidler i Fællesadministrationen for Politik & Samfund og Sociologi & Soci-
alt Arbejde: - Jeg er lidt af en klimatosse, som elsker at cykle meget og køre i delebil. Det er interessant at 
være med i forummet og tale om transport, samt hvordan vi kan gøre det lettere at være ansat, i forhold til at 
vælge den bæredygtige transportmulighed.   

Peter Bagger Kyed, studerer teknoantropologi, 2. semester, Campus Aalborg: - For mig er bæredygtig-
hed væsentligt i forhold til min faglighed, derudover er jeg frivillig i Den Grønne Studenter Forening.  

Tine Kær Pedersen, studerer folkesundhedsvidenskab, 2. semester, Campus Aalborg: - Bæredygtighed 
er rigtig spændende, mit fokus ligger særligt på mad i forhold til min faglighed. Derudover finder jeg det inte-
ressant at kigge på vores forbrug, f.eks. mindre plastik, papir m.m.  

Michael Søgaard Jørgensen, Lektor, Institut for Planlægning: - Jeg finder det interessant at kigge på 
bæredygtig mad i kantinen, arbejde med campus som living lab i forhold til bæredygtighed og bidrage til at 
miljøinitiativer udvikles gennem co-design med alle typer brugere. 

Freja Jeppesen, studerer Miljøvidenskab 6. semester, Campus Aalborg: – Jeg starter på min kandidat i 
miljøvidenskab og bæredygtighed efter sommer. Jeg har derfor en faglig interesse i bæredygtighed. Derudover 
er jeg frivillig i SDG-udvalget i Studentersamfundet, som varetager de studerendes interesser inden for bære-
dygtighed på campus.  

Pia Rosenquist Kruse, konsulent, Det Tekniske Fakultet for IT og Design: – ”Jeg er optaget af bæredyg-
tighed både privat og arbejdsmæssigt, derfor meldte jeg mig til forummet. Mit fakultet er meget engageret i 
bæredygtighed i forbindelse med uddannelse og forskning, og jeg er glad for at være en del af det – og den 
utrolig positive ånd og medvind, der er på hele AAU omkring bæredygtighed. Jeg vil gerne støtte op om, at vi 
på AAU synliggør alle de gode aktiviteter, der sker inden for området - også inden for driften – og også får sat 
gang i nye initiativer, der viser, at vi faktisk mener det, og ikke bare taler om det. Det er vigtigt, at studerende, 
medarbejdere og omverden kan se, at vi mener det, vi siger”.  

Hannah Mareike Marczinkowski, PhD studerende, Sustainable Energy, Plan/Tech: - Jeg er med i forsk-
ningsgruppen om bæredygtig energiplanlægning. Energi har derfor min interesse, f.eks.; el, varme og transport 
i energiplanlægning. Jeg arbejder meget med verdensmål i forbindelse med arbejdet i forskningsgruppen. 
Derudover vejleder jeg studerende, for at sikre, at de forstår aspektet af bæredygtighed i energiprojekterne. 
Min PhD handler om energiplanlægning for øer.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Ingen 

3. Status på driften i relation til Verdensmålene, samt igangsatte initiativer på Campus Aalborg, Es-
bjerg og København v/ Alex Røge Hermansen, afdelingsleder Campus Service 
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Power point fra Campus Aalborg er vedhæftet som bilag.  

Oversigt over bæredygtighedsaktiviteter fra Campus CPH er vedhæftet som bilag.  

Oversigt over bæredygtighedsaktiviteter fra Campus Esbjerg er vedhæftet som bilag.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Ingen. 

4. Fælles brainstorming over emner, som forummet kan beskæftige sig med i relation til Verdensmå-
lene v/ alle 

Tre temaer blev fremhævet under den åbne dialog, som fulgte efter oplægget fra ARH.  

 

Brugerinvolvering og co-design: 
I forbindelse med den nye affaldssorteringsordning, som træder i kraft i slutningen af 2020, spurgte NKS og 
MSJ ind til brugerinvolvering og co-design-processen. Brugerinvolvering er efterspurgt i projektet, da det er 
vigtigt at slutbrugeren kan bruge designet i praksis.   

Her fortalte ARH fra Campus Service, at der i projektet er taget en top-down-approach til selve designet af de 
nye affaldsbatterier, da man ønskede at lægge sig op af de gængse standarder – bl.a. med affaldskategorier, 
piktogrammer m.m. Der er på nuværende tidspunkt igangsat brugerinvolvering med Facility Supportere og 
rengøringspersonale, samt planlagt brugerinvolvering i implementeringsfasen med institutterne.  

LHBC oplyste, at affaldsprojektet desuden har været et tilbud til de studerende i forhold til projektsamarbejde 
gennem bl.a. Megaprojekterne, via opfordring fra vejledere, som er blevet kontaktet direkte fra Campus Ser-
vice og for nyligt er der i gangsat et samarbejde med Det Grønne Rejsehold. På nuværende tidspunkt har 
ingen grupper meldt sig, men der arbejdes videre med at fange de studerendes interesse, bl.a. er der planer 
om at kontakte relevante studenterforeninger, Studiemiljørådet m.m. 

Forummet opfordres til at formidle mulighed om projektsamarbejde vedr. den nye affaldssortering på AAU i 
relevante fora, studier m.m. LHBC/ARH kan kontaktes direkte ved interesse.  

 

Grønt regnskab: 
PLK og NKS efterspurgte muligheden for et grønt regnskab (CO2-regnskab) i forhold til at kunne måle vores 
indsatser over tid og sætte reduktionsmål i fremtiden. NKS pointerende, at vi skal have konkrete klimamål og 
klimaregnskab ligesom de andre universiteter. På den måde kan vi måle fremskridt.  

MIV tilsluttede sig ideen om et grønt regnskab, i forhold til både at kunne måle indsatser, men også at kunne 
formidle vores aktiviteter.  

MSJ foreslog, at man kunne tage CO2-regnskab op som næste mødes tema.  

MJM ønskede i den sammenhæng at invitere vores dygtige AAU-eksperter på området med til mødet, for i 
den forbindelse at fremlægge den model for forummet, som de andre danske universiteter arbejder ud fra på 
nuværende tidspunkt.  

NKS udtrykte bl.a. ønske om at kigge mere på det brede klimaaftryk, da vi er lejer i vores bygninger og der-
med ikke har direkte indflydelse på CO2-udledningen i selve bygningsmassen.  

 

Synliggørelse af aktiviteter og studentersamarbejde: 
PLK, MJM m.fl. ønskede at synliggøre de initiativer der bl.a. blev formidlet på ARH’s slides, samt CAS CPH 
og Campus Esbjerg aktiviteter. Synliggørelse kunne blandt andet ske via AAU’s bæredygtighedsside.  
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I forhold til studentersamarbejde udtrykte FJ at det var glædeligt at se, at der var mulighed for projektsamar-
bejde blandt studerende og Campus Service.  

HMM pointerede, at det er en motivationsfaktor for de studerende, når de kan arbejde med cases, hvor de kan 
få indflydelse.  

MIV oplyste, at der på Campus CPH var op til flere projekter, hvor de studerende havde arbejdet med nudging-
tiltag, som efterfølgende var blevet implementeret. Dette års (aflyste) studiemiljødag i marts var også med 
bæredygtighed som tema, for at involvere flere studerende i bæredygtighedsagendaen på campus CPH.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Ingen.  

5. Praktisk: Planlægning af mødeinterval, afrapportering og kommunikation om forummets arbejde 
ud i organisationen v/ alle 

Næste online møde afholdes i oktober – mødeindkaldelse følger.  

Ønskede emner til kommende møder bedes fremsendes til ARH (arh@adm.aau.dk) senest d. 25. september 
2020.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Ingen 

6. Evt.  

Det blev besluttet, at næste møde afholdes over 2 timer.   
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