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Bæredygtighedspolitik for DTU’s campusområder 
DTU’s strategi 2014-2019 sætter rammerne for et DTU i front for bæredygtig 
omstilling i samfundet. DTU skal som teknisk eliteuniversitet være en drivkraft for 
velfærd og bæredygtig værdiskabelse i det danske samfund og samtidig påtage sig 
samme rolle internationalt. 

Som led i dette skal DTU stræbe efter, at universitetets egen drift og administration 
bidrager til den bæredygtige omstilling. Derfor sætter DTU ind for at udvikle 
universitetets rammer med omtanke for bæredygtighed. Målsætningerne i denne 
delpolitik kræver forskellige indsatser. Alle, der færdes på DTU, har et ansvar for at 
bidrage igennem deres handlinger. Alle universitetsenhederne har ansvar for at 
integrere bæredygtighedshensyn i deres virke, og herunder har stabsenhederne en 
særlig opgave i at understøtte muligheden for bæredygtig adfærd.  

Denne delpolitik er en del af DTU’s bidrag til FN’s verdensmål. (Figur 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Formål 
Bæredygtighedspolitik for DTU’s campusområder er retningsgivende for 
prioriteringer i forhold til administration og drift af universitetet. At arbejde med 
bæredygtighed er en kompleks opgave, og enhver beslutning er forbundet med 
afvejning af dilemmaer.  

Delpolitikken præsenterer en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed på DTU’s 
campusområder. Målet er, at alle på universitetet er bevidste om og har mulighed for 
at integrere hensyn til bæredygtighed i det daglige virke. Delpolitikken skitserer en 
ramme for, hvilke overordnede indsatsområder DTU skal forholde sig til.   

Figur 1: FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.  
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Delpolitikkens holdninger 
DTU skal med en helhedsorienteret tilgang til universitetets drift bidrage til en 
bæredygtig omstilling af samfundet.  

Delpolitikken er struktureret under overskrifterne præsenteret i Figur 2. Hver 
overskrift beskriver et indsatsområde med én eller flere målsætninger tilknyttet. 

 

Figur 2: Målsætningerne for bæredygtighed på DTU’s campusområder er fordelt på fem indsatsområder. 

Ud for hver overskrift er der vist ikoner for de verdensmål, som målsætningerne i 
afsnittet særligt forventes at bidrage til. Dette skal illustrere og eksemplificere 
indsatsområdernes bidrag til FN’s verdensmål. I praksis er verdensmålene indbyrdes 
forbundne og påvirker hinanden. 

Ressourceforbrug med omtanke 
DTU skal være i front ved omstilling til cirkulær økonomi, samtidig med at der 
arbejdes for en høj ressourceeffektivitet, udfasning af farlige stoffer og nedbringelse 
af CO2-udledning.  

• DTU skal reducere CO2-udledningen ved at genvinde energi, øge andelen af 
energi fra vedvarende energikilder samt reducere energiforbruget, uden at gå på 
kompromis med sikkerheden. 

• DTU skal undgå unødigt forbrug af materialer og råvarer samt prioritere 
ansvarlige indkøb. 

• DTU skal fremme genbrug, genanvendelse og korrekt bortskaffelse blandt andet 
gennem valg af produkter designet til genanvendelse samt korrekt 
affaldshåndtering.  
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• DTU skal fremme grønnere transportvalg og arbejde for at reducere 
arbejdsrelateret transport, hvor det er muligt. 

• DTU skal arbejde for at sikre en bæredygtig forvaltning af vandressourcer. 

• DTU skal bidrage til udfasning af farlige stoffer jf. Miljøstyrelsens liste over 
uønskede stoffer (LOUS). 

Bæredygtigt byggeri, landskab og mobilitet 
DTU stiler efter at skabe funktionelle, sikre og inspirerende rammer for et godt studie- og 
arbejdsliv på campusområderne. Den strategiske campusplan sætter rammerne for 
planlægning af alle nybyggerier og udvikling på Campus. 

DTU skal ved ethvert nybyggeri, renovering og anlægsarbejde vælge løsninger, der 
understøtter målsætningerne i hele denne delpolitik. 

• DGNB standarderne for byområder og byggeri skal anvendes som 
prioriteringsværktøjer ved planlægning af campusudvikling og i byggeprojekter. 
Der skal kunne dokumenteres guld i henhold til DGNB. 

• Alle anlæg og byggerier skal opføres ud fra totaløkonomiske principper, med 
fokus på drift og ressourceeffektivitet. 

• Udformning af landskabselementer på DTU’s campusser skal ske med fokus på 
rekreativ værdi, biodiversitet og klimatilpasning. 

• Udvikling af infrastruktur på DTU skal ske med fokus på sikkerhed, 
tilgængelighed og sundhed. 

• DTU skal via udviklingen af campusområderne fremme grøn mobilitet. 

Godt arbejdsliv og studieliv for alle 
Det skal være meningsfyldt og berigende at gå på arbejde og studere på DTU, og 
DTU skal arbejde for at understøtte diversitet på universitetet. Samtidig skal der 
være fokus på sundhed. 

• DTU skal skabe og fastholde rammerne for et godt arbejdsmiljø med høj trivsel 
for ansatte og studerende.  

• DTU skal arbejde for lige rettigheder og muligheder til alle ansatte og studerende.  

• DTU skal understøtte sundhedsfremmende aktiviteter og tilbud for ansatte og 
studerende. 
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Sikkerhed i arbejds- og studiemiljøerne 
DTU stræber efter at skabe et universitet med et sikkert arbejds- og studiemiljø, så 
det altid opleves trygt at arbejde og færdes på og omkring campusområderne. Der er 
fokus på at arbejde både forebyggende og afhjælpende.  

• DTU skal have en sikkerhedskultur med højt ambitionsniveau, som er baseret på 
tidsvarende risikovurderinger, planer og procedurer. 

• Ansatte og studerende skal udvise omtanke ved udførelse af farlige 
arbejdsopgaver. 

• DTU skal arbejde for at sikre universitetet mod uønskede hændelser og på at 
opbygge kapacitet til at iværksætte afhjælpende foranstaltninger ved ulykker ud 
fra en helhedsorienteret beredskabsplanlægning. 

Universitetet som Living Lab 
På DTU arbejdes der med forskning, uddannelse, innovation og forskningsbaseret 
rådgivning på højt internationalt niveau inden for et bredt spektrum af fagområder. 
Dette arbejde skal universitetets fysiske faciliteter være med til at understøtte. 

• DTU stiller universitetets faciliteter til rådighed som Living Lab for forskere og 
studerende, der hermed får mulighed for at udvikle og teste bæredygtige 
teknologier. 

Delpolitikkens proces 
Delpolitikken er gældende for universiteternes stabsenheder, institutter og centre, 
såvel som ansatte, studerende, samarbejdspartnere, lejere og gæster, der udfylder 
forskellige roller i at indfri målene.  

Hver enkelt person skal følge delpolitikkens målsætninger i sit virke på DTU. 

Universitetsenhederne bidrager, hvor det er muligt, inden for deres arbejdsområder 
og faciliteter. Hver universitetsenhed tager stilling til, hvilke målsætninger i 
delpolitikken de kan bidrage til, og disse indgår i planlægningen på linje med øvrige 
aktiviteter.  

Stabsfunktionerne skal understøtte delpolitikkens indsatsområder inden for deres 
virke ved at sikre de nødvendige værktøjer og rammer. Dermed har stabene en 
særlig rolle i forhold til at skabe mulighederne for, at man som universitetsenhed 
såvel som enkeltperson på DTU kan handle korrekt. Det skal fx være nemt at 
indkøbe varer, der understøtter delpolitikkens målsætninger, arbejde sundt og 
sikkert, håndtere affaldet korrekt, spare energi, vælge bæredygtige 
transportløsninger osv.  

Delpolitikken opdateres hvert fjerde år eller efter behov.  
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