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Godkendt 

 

Referat fra møde i Sustainable Campus, AAU 

Torsdag den 28. januar 2021 

Zoom-møde  

Aalborg Universitet 
Postboks 159 
9100 Aalborg 
 
Sagsbehandler: 
Maria Trabjerg  
Telefon: 26703396 
 
 

 

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), Thomas Wehl Rasmussen 

TWR), Hannah Mareike Marczinkowski (HMM), Kathrine Lindblad Carlsen (KLC), Michael Søgaard Jørgensen 

(MSJ), (TWR), Freja Jeppesen (FJ), Pia Rosenquist Kruse (PRK), Maria Trabjerg (MTR) 

Særligt indbudt: Karen Worm Markussen, Rektorsekretariatet og Heidi Simone Kristensen, Institut for Plan-
lægning 

Afbud: Thomas Dyrmann Winkel 

Dagsorden 

1.Velkomst v/ Mogens Juul Møller, Campus Service 

12.00-12.05 

Velkomst og orientering 

2. AAU’s bæredygtighedsrapport v/Heidi Simone Kristensen 

12.05-12.40 

Heidi Simone Kristensen fortæller om baggrunden for AAU’s bæredygtighedsrapport – gennemgår formål og 
planer for fremtiden.  

Spørgsmål og debat: Ønsker forummets inputs til, hvad AAU kan bruge bæredygtighedsrapporten til. 

Bilag: Bæredygtighedsrapport 2020 

 

Heidi fortæller om baggrunden for rapporten 

Vigtigt, at vi har en bæredygtighedsrapport i forhold til ranking af AAU – det tæller 7 % af den samlede ranking. 

Stort arbejde med inddragelse af mange aktører på AAU. 

Den nye score for 2021 offentliggøres i april.  

Der skal laves en ny rapport hvert år – bedre proces fremover 

Debat:  

Stor ros til den flotte rapport fra alle forummets medlemmer.  

Der skal også laves årsrapport for bæredygtig drift af AAU - hvordan kan de processer tænkes sammen? 

Kan der inddrages nogle mere målbare resultater? Fx antal færdiguddannede mm.  

De næste år er udfordringen at finde alle de relevante tal.  

Campus København har studenterforum, som bidrager med forslag til bæredygtig udvikling af Campus Kbh. De 
vil gerne være med til at levere materiale til næste års rapport. 

Hvordan anvender vi rapporten? Skal vi fokusere på de verdensmål, hvor vi har udfordringer? Man kunne kigge 
på Danmarks Statistiks rapport ’Vores mål’ som er et dansk perspektiv på verdensmålene.  

https://www.aau.dk/digitalAssets/938/938533_aau-sdg-report-2019-2020.pdf
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Rapporten bør være et redskab til at lave forbedringer, når der er identificeret udfordringer. Hvordan laver vi 
bæredygtig ledelse, drift og videnssamarbejde på universitetet. Bruge rapporten som et udviklingsværktøj.  

Rigtig god tilgang til SDG-er, fedt at se hvor meget der egentlig foregår omkring bæredygtighed – det skal 
bruges i ledelsen.  

Bæredygtighed bør være mere end drift – det er strategisk og et konkurrenceparameter i forhold til de andre 
universiteter.  

Hvor er de studerendes inputs til bæredygtighedsrapporten? Der findes helt sikkert studerende, der gerne vil 
deltage i arbejdet med rapporten.  

Selve indsamlingen af materiale til rapporten har givet en bevidsthed om bæredygtighed på fakulteterne.  

Vil meget gerne have nogle flere nøgletal med, så vi kan se, hvordan vi forbedrer os år for år.  

 

3. AAU’s bæredygtighedspolitik og AAU’s nye strategi v/ Karen Worm Markussen, Rektorsekretariatet 

12.40-13.20 

Karen Worm Markussen fortæller om AAU’s netop vedtagne bæredygtighedspolitik samt om, hvordan bære-
dygtighed spiller en rolle i AAU’s strategi Viden for verden II. 

Der var behov for mere synlighed omkring AAU’s bæredygtighedsaktiviteter. Det ligger i AAU’s DNA.  

Politik for bæredygtig udvikling. Direktionen anerkender bæredygtighed som en værdi, men der var behov for 
en strategisk ramme omkring det og kommunikation.  

En af arbejdsgrupperne i strategiarbejdet har fokuseret på bæredygtighed.  

Hvordan skal bæredygtighed blive en del af universitetets arbejde? 

Lederseminar – kommet med anbefalinger, som direktionen skal arbejde med i den videre strategiproces.  

Debat: 

Hvordan sikres forankring af SDG arbejdet på universitetet – der er spredt aktivitet ud over alle hovedområ-
derne. Der sker meget, men det er svært at kommunikere om.  

Bør der forankres en gruppe tæt på direktionen omkring bæredygtighed? Det har været debatteret i strategiar-
bejdet. 

Måske er AAU kommet lidt på bagkant med bæredygtighedsarbejdet, måske har man ikke gjort nok hidtil, 
AAU bør anerkende, at de har ikke har gjort nok indtil nu.  

Der er mange der har arbejdet med bæredygtighed på AAU, og nu er der en forventning i samfundet om, at 
virksomheder forholder sig til det.  

Politikken for bæredygtighed er første skrift på vejen – der bør sættes ressourcer af til at lede det og føre det 
ud i livet.  

Vi GØR rent faktisk meget for bæredygtighed - vi skal bare gøre meget mere for at synliggøre det og udvikle 
på det.  

Der er behov for at der udarbejdes handlingsplaner. Der skal laves prioritering af vores indsats. Mål år for år. 
Vi skal kunne se, at vi gør en forskel og bliver bedre.  
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Bilag: Politik for bæredygtig udvikling AAU 

4. Opfølgning fra sidste møde v/ Mogens Juul Møller og Maria Trabjerg 

13.20-13.35 

 
Grønt regnskab – hvor langt er vi i processen (Mogens) 
Vi er gået videre og haft et møde med økonomidirektøren, Morten Winterberg.  
Konceptet tager jo udgangspunkt i det økonomiske regnskab, der omsættes til en CO2 beregning, derfor skal 
økonomiafdelingen integreres i løsningen, så det kører automatisk år for år.  
Vi skal have midler til at skubbe projektet i gang 
Der er interesse fra ledelsen, så det kommer forhåbentlig snart i gang 
 
Fremtidens kantinedrift (Maria) 
Udbud udsat til 2022   
Solution camp  
Tilfredshed undersøgelse 
Projektsamarbejde. 
Sørg for at tage alle tre campusser med i overvejelserne. I København er der måske ikke plads til en decideret 
food court, men der er to kantineområder, og måske kunne små kaffeleverandører komme ind. PÅ DTU har 
man udendørs containerløsninger med madleverandører.  
Udfasning af engangsservice og andre bæredygtighedstiltag kan godt iværksættes i mellemtiden. 
Flere leverandører kommer til at kræve bygningsinvesteringer. 
Ud over madspild og service – så er det også meget vigtigt med vegetariske retter. 
Strategisk markedsdialog i udbudsprocessen.  
Food court kunne muliggøre at små leverandører kunne komme ind. 
Selve energiforbrug og fx svanemærkning i kantinen bør også være en del af udbuddet. 
 
 
Energiforbrug (Alex) 
Vi er tæt på at være i mål med målsætningen til 2020 om en reduktion på 14 % sammenlignet med 2016 
Corona har sænket elforbrug med 15 % i 2020 sammenlignet med 2019 
70 % af vores energiforbrug er drift på datacentre, ventilation, store frysere i laboratorier – stort tomgangsfor-
brug.  
Vi har alligevel fået justeret på varme og ventilation, så det er et lavere tomgangsforbrug.  
Også på fjernvarmen er der en væsentlig besparelse.  
 
Der er indført nyt cirkulære for energieffektivisering i staten.  
Man skal leve op til renoveringsklasse 2, hvis det er omkostningseffektivt.  
Det er realistisk at opnå 10 % effektivisering inden 2030. AAU kunne godt have større ambitioner.   
 
  

5. Ordet er frit v/ alle 

13.35-13.50 

Kom med nyt om bæredygtige tiltag eller grønne ideer, derfra hvor I arbejder.  

Hvor står vi i forhold til el-p-pladser? 

Der skal skabes den fornødne infrastruktur. Der er indført en ladestanderbekendtgørelse. Bygninger der ikke 
er bygningsejendomme, ved mere end 20 p-pladser skal der etableres mindst 1 ladestander inden 2025, se-
nere skal hver femte p-plads forberedes til elstander. 

Det er bygningsstyrelsen (som ejer AAU’s bygninger), der skal etablere ladestanderne.  

Vi har ikke selv mulighed for at etablere ladestandere til vores brugere på AAU som reglerne er nu.  

 

https://www.aau.dk/om-aau/baeredygtighed/politik/
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6. Praktisk: Planlægning af mødeinterval, afrapportering og kommunikation om forummets arbejde ud 
i organisationen v/ alle 

13.50-13.55 

Næste møde afholdes 22. juni 2021kl 12-14 - mødeindkaldelse følger.  

Ønskede emner til kommende møder bedes fremsendes til MTR (mtr@adm.aau.dk) senest d. 1. juni 2021.   

7. Evt.  

13.55-14.00 

Tommelfinger op til mødeform og fordelingen af oplæg og debat. Den form fortsætter vi fremover.  

Niels planlægger en række af indslag på ’synspunkt’ vil gerne samarbejde med os om at skrive nogle indlæg. 
Mere debat på campus om bæredygtighed. Vi har også en politisk rolle her i SCF, så vi har også lidt ansvar for 
at rapportere, hvad der sker i forummet.  

Skriv til Niels med ’synspunkter der kunne være interessante:  nks@id.aau.dk 

 

 

mailto:mtr@adm.aau.dk

