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KTH:s universitetsövergripande hållbarhetsmål 2021-2025 och klimatmål 2021-2045
Detta styrdokument har beslutats av Rektor (diarienummer V-2021-0087) med stöd av 7 § förordning
(2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Styrdokumentet gäller från och med den 02-02-2021.
Styrdokumentet reglerar KTH:s hållbarhetsmål för perioden 2021-2025 och klimatmål för perioden 20212045. KTH Sustainability Office är ansvarig för översyn och frågor om styrdokumentet.
Nedan följer KTH:s 6 universitetsövergripande hållbarhetsmål inklusive klimatmål.
1. KTH är ett ledande tekniskt universitet inom utbildning för hållbar utveckling där alla studenter efter
examen ska kunna driva på och medverka i omställningen till en hållbar utveckling samt ett jämställt
och klimatneutralt samhälle.
2. KTH är ett ledande tekniskt universitet inom forskning för hållbar utveckling och ett klimatneutralt
samhälle.
3. KTH:s samverkan, forskning och innovationer bidrar till en hållbar utveckling, jämställdhet samt
klimatomställning och har en ökad och tydlig påverkan på samhället.
4. KTH:s arbete med hållbar utveckling och jämställhet är integrerat i verksamheten och anställda och
de som arbetar på uppdrag av KTH har kunskap och ges förutsättningar att bidra utifrån sin roll.
5. KTH:s verksamhet präglas av en god hushållning med resurser så att det bidrar till en hållbar
utveckling och klimatneutralt samhälle
6. KTH är ett ledande tekniskt universitet för klimatomställning och ett klimatneutralt samhälle

Till varje universitetsövergripande mål finns det nedan beskrivna delmål.
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Hållbarhetsmål 1: KTH är ett ledande tekniskt universitet inom utbildning för hållbar
utveckling där alla studenter efter examen ska kunna driva på och medverka i
omställningen till en hållbar utveckling samt ett jämställt och klimatneutralt samhälle.
Delmål uppnått senast vid utgången av 2025

1.1 Inom KTH har hållbar utveckling integrerats i alla utbildningsprogram på samtliga nivåer så att
studenter efter examen är medvetna om teknikens roll i samhället och människors ansvar för hur den
används samt har kunskaper och färdigheter att driva på en hållbar samhällsutveckling och bidra till en
omställning till ett jämställt och klimatneutralt samhälle.
1.2 Inom KTH har samtliga lärar- och högskole- och civilingenjörsprogram samt arkitektprogrammet nått
minst nivå 3i i CDIO-standarden för hållbar utveckling. Samtliga master- och doktorsprogram har nått
minst nivå 2 i CDIO-standarden för hållbar utveckling.
1.3 Inom KTH finns på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå utbildningsprogram som har fokus på
hållbar utveckling och klimatomställning utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv.
Delmål uppnått senast vid utgången av 2022

1.4 Inom KTH:s alla civilingenjörsprogram och arkitektprogrammet finns det för studenter en möjlighet
att få en hållbarhetsprofil på sin utbildning genom valbara kurser eller genom att välja ett mastersprogram
eller inriktning med hållbarhetsfokus.
1.5 KTH har utvecklat den digitala undervisningen och digitala examinationsformer för att bidra till en
hållbar utveckling och klimatneutralt samhälle.
1.6 KTH har utvecklat och förstärkt fort- och vidareutbildning för yrkesverksamma inom hållbar
utveckling inklusive klimatfrågor med koppling till det livslånga lärandet.
1.7 På KTH:s samtliga utbildningsprogram finns det integrerat i obligatoriska kurser moment som innebär
att studenter efter examen har sådana kunskaper och färdigheter att de inom sina utbildningsområden kan
bidra till en omställning till hållbar utveckling och ett klimatneutralt samhälle.
1.8 Som en del av KTH:s kvalitetssystem för utbildning ingår hållbar utveckling i både kontinuerliga och
regelbundna granskningar.
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Hållbarhetsmål 2: KTH är ett ledande tekniskt universitet inom forskning för hållbar
utveckling och ett klimatneutralt samhälle.
Delmål uppnått senast vid utgången av 2025

2.1 I KTH:s forskningsbas har integrering av hållbar utveckling och klimatforskning ökat (basår 2020).
I KTH:s forskningsbas ingår lärare, forskare, fakultetsmedel för forskning, forskarutbildning och
centrumbildningar etc.
2.2 KTH har signifikanta och ökande externa anslag inom hållbar utveckling från olika finansiärer (basår
2020).
2.3 KTH:s forskning leder till ett ökat nyttiggörande i samhället som bidrar till att hållbar utveckling har
ökat (basår 2015).
Delmål uppnått senast vid utgången av 2022

2.4 KTH har stärkt den tvärvetenskapliga forskningen inom hållbar utveckling (basår 2020).
2.5 I kontinuerliga och regelbundna granskningar av KTH:s forskning, nyttiggörande och impact ingår
hållbar utveckling och klimatfrågor.
2.6 KTH använder i större utsträckning campusområdena i forskning kring hållbar utveckling och
klimatfrågor (basår 2020).
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Hållbarhetsmål 3: KTH:s samverkan, forskning och innovationer bidrar till en hållbar
utveckling, jämställdhet samt klimatomställning och har en ökad och tydlig påverkan på
samhället.
Delmål uppnått senast vid utgången av 2025

3.1 KTH:s målgrupper känner till, uppfattar och upplever att KTH är ett ledande tekniskt universitet för
hållbar utveckling och klimatomställning och förknippar KTH:s varumärke med hållbar utveckling och
klimatomställning.
3.2 KTH har höga placeringar i ryktes-, samverkans- och nyttiggörandedelar i relevanta rankingar där
hållbar utveckling och klimatomställning bedöms.
3.3 KTH:s kapacitetsuppbyggande verksamhet i utvecklingsländer till stöd för genomförande av de
globala målen för hållbar utveckling har ökat (basår 2020).
Delmål uppnått senast vid utgången av 2022

3.4 KTH samverkar med partners som bidrar till en hållbar utveckling, jämställdhet och som medverkar
till en minskad klimatpåverkan.
3.5 I KTH:s avtal och samarbeten med strategiska partners och andra partnerskap har hållbar utveckling,
jämställdhet och klimatfrågor integrerats och KTH driver frågorna inom dessa samarbeten.
3.6 KTH:s campusområden används i större utsträckning än tidigare som mötesplats för studenter,
forskare från olika discipliner, anställda och omvärlden för att ta sig an globala utmaningar och skapa ny
kunskap och innovationer (basår 2020).
3.7 KTH uppmuntrar och erbjuder möjligheter för studenter och anställda att skapa innovationer som kan
bidra till hållbar utveckling och KTH ses som ett attraktivt lärosäte för innovativa studenter och forskare
från hela världen.
3.8 KTH når och behåller topplaceringar i internationellt kända och uppmärksammade rankningar som
omfattar hållbar utveckling.
3.9 Synligheten av KTH:s arbete med hållbar utveckling, jämställdhet och klimatfrågor har ökat (basår
2020).
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Hållbarhetsmål 4: KTH:s arbete med hållbar utveckling och jämställhet är integrerat i
verksamheten och anställda och de som arbetar på uppdrag av KTH har kunskap och ges
förutsättningar att bidra utifrån sin roll.
Delmål uppnått senast vid utgången av 2025

4.1 I KTH:s styrning och uppföljningsprocesser (processer, planer och beslut) är miljö, jämställdhet och
hållbar utveckling integrerat.
4.2 Inom KTH har anställda kunskap om hållbar utveckling, jämställdhet och klimatutmaningar och
arbetar utifrån sina funktioner för att bidra till en hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan i den
dagliga verksamheten.
4.3 Skolornas institutioner och avdelningar vars ämne kan bidra till en hållbar utveckling och ett
klimatneutralt samhälle har lärare och forskare med kompetens att undervisa om detta och som kan forska
och attrahera externa anslag för hållbar utveckling och omställning till ett klimatneutralt samhälle.
4.4 KTH:s anställda och studenter använder praktiska och digitala utbildningslösningar för en säker
kemikaliehantering.
Delmål uppnått senast vid utgången av 2022

4.5. KTH är ledande på att tillvarata digitaliseringens möjligheter för en hållbar utveckling, jämställhet
och klimatomställning.
4.6 Inom KTH har beslutsfattare, chefer och andra personer i ledande befattning kunskap om hållbar
utveckling, jämställdhet och klimatfrågor.
4.7. Inom KTH har personal i undervisningsledande roller såsom grundutbildningsanvarig,
forskarutbildningsansvarig, programansvarig och personer i utbildningsnämnd, fakultetsråd och
motsvarande, genomgått utbildning i hur hållbar utveckling inklusive jämställdhet och klimatfrågor kan
integreras i utbildningsprogram.
4.8 KTH har utvecklat det systematiska arbetssättet för att fasa ut särskilt farliga ämnen som inte är en
nödvändig del av forskning eller undervisning.
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Hållbarhetsmål 5: KTH:s verksamhet präglas av en god hushållning med resurser så att
det bidrar till en hållbar utveckling och klimatneutralt samhälle
Resor och transporter
Delmål för resor och transporter uppnått senast vid utgången av 2025

5.1 KTH:s klimatpåverkan från tjänsteresor (koldioxidekvivalenter per årsarbetskraft) har minskat med 40
% (basår 2015).
5.2 KTH:s klimatpåverkan från studenters utbildningsrelaterade resor har minskat med 40 % (basår
2015).
5.3 KTH:s anställdas resor och transporter till, från, inom och mellan våra campusområden sker med
minskad klimatpåverkan (basår 2015).
5.4 KTH har i samverkan med berörda aktörer minskat utsläpp och bullerproblematik från transporter och
stillastående fordon utomhus på campusområdena.
Delmål för resor och transporter uppnått senast vid utgången av 2022

5.5 KTH:s klimatpåverkan från tjänsteresor (koldioxidekvivalenter per årsarbetskraft) har minskat med
25 % (basår 2015).
Upphandling och avfall
Delmål för upphandling och avfall uppnått senast vid utgången av 2025

5.6 KTH har utifrån ett livscykelperspektiv en god hushållning av de varor och tjänster som köps in,
används och hanteras som avfall inom KTH.
5.7 KTH ställer hållbarhetskrav i samtliga upphandlingar, avrop och inköp där så är möjligt och kraven
utvecklas kontinuerligt och följs upp.
5.8 KTH:s totala mängd avfall har minskat i vikt per helårsstudent och årsarbetskraft med 25 % (basår
2019).
Delmål för upphandling och avfall uppnått senast vid utgången av 2022

5.9 Inom KTH har mängden möbler och inredningsmaterial som går till avfallshantering minskat (basår
2019).
5.10 KTH:s totala mängd avfall har minskat i vikt per helårsstudent och årsarbetskraft med 20 % (basår
2019).
5.11 På KTH har andel av källsorterat avfall, inklusive matavfall, plast- och pappersförpackningar ökat
(basår 2019).
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Hållbara byggnader
Delmål för hållbara byggnader uppnått senast vid utgången av 2025

5.12 KTH i samverkan med fastighetsägare har minskat den köpta energin (el, värme, kyla,
verksamhetsenergi), med 3,5 % jämfört med året innan fram till år 2025.
5.13 KTH i samverkan med fastighetsägare har nollutsläpp av växthusgaser från produktion av inköpt el,
värme och kyla.
5.14 KTH:s energianvändning har i samverkan med fastighetsägaren minskat med 25 % (el, fjärrvärme,
kyla) per årsarbetskraft, helårsstudent och per kvadratmeter, utan att göra avkall på inomhusklimatet
(basår 2015).
5.15 KTH har i samverkan med fastighetsägare ökat effektiviteten i lokalanvändningen med 15 % räknat
per helårsstudent och per årsarbetskraft (mätt som lokalyta per person) (basår 2020).
5.16 KTH i samverkan med fastighetsägare tillser att eventuella ny och ombyggnader har lägre
klimatpåverkan än motsvarande typbyggnad 2015.
5.17 KTH i samverkan med fastighetsägare tillser att det för nybyggnader och renoveringar används
relevanta certifieringar inklusive standards för energieffektiviseringar och att högsta klass eftersträvas.
5.18 KTH:s byggnader och campus kännas tryggt, tillgängligt och inkluderande för alla som rör sig där.
5.19 KTH i samverkan med fastighetsägare tillser att det i samband med ny- och ombyggnation av KTH:s
byggnader används förnybara byggnadsmaterial i ökande grad.
Delmål för hållbara byggnader uppnått senast vid utgången av 2022

5.20 KTH:s klimatpåverkan (i koldioxidekvivalenter och normalårskorrigerat) från energianvändning har
i samverkan med fastighetsägaren minskat med 15 % per årsarbetskraft, helårsstudent och per
kvadratmeter (basår 2015).
5.21 KTH har i samverkan med fastighetsägaren ökat effektiviteten i lokalanvändningen med 10 % räknat
per helårsstudent och per årsarbetskraft (mätt som lokalyta per person) (basår 2020).
5.22 KTH har i samverkan med fastighetsägaren minskat behovet av tillsatsvärme i form av el för
klimatisering av lokaler (basår 2020).
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Mat och servering
Delmål för mat och servering uppnått senast vid utgången av 2025

5.23 KTH ska vara pådrivande när det gäller att beakta miljö och hållbar utveckling inom ramen för mat
och servering.
5.24 KTH ställer krav i sina upphandlingar och beställningar vad varje måltid maximalt får släppa ut i
form av koldioxidekvivalenter per måltid.
Delmål för mat och servering uppnått senast vid utgången av 2022

5.25 KTH ställer systematiskt konkreta klimat- och hållbarhetskrav i upphandling och ramavtal för
catering samt klimat och hållbarhetskrav på restauranger där KTH har ett avtal med hyresgästen.
5.26 I KTH:s upphandlingar och beställningar av cateringstjänster följs KTH:s Riktlinjer för hållbara
evenemang och konferenser och specifikt de om förtäring.
5.27 KTH och fastighetsägaren har i samverkan med restauratörerna utvecklat hållbarhetskriterier för
deras verksamhet.
Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Delmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster uppnått senast vid utgången av 2025

5.28 KTH:s campusområden i samverkan med fastighetsägare utvecklas och förvaltas så att ekologiska
strukturer och processer stärks och lyfts fram med särskilt fokus på naturens betydelse för människors
hälsa och välbefinnande.

Klimatmål 6: Övergripande klimatmål för perioden 2025-2045: KTH är ett ledande
tekniskt universitet för klimatomställning och ett klimatneutralt samhälle.
Delmål för utbildning, forskning och samverkan för 2025 - 2030

6.1 KTH är ett ledande tekniskt universitet inom utbildning för hållbar utveckling och för en omställning
till ett klimatneutralt samhälle.
6.2 KTH fortsätter att vara ett ledande tekniskt universitet inom forskning för ett klimatneutralt samhälle.
Resultat från KTH:s klimatforskning kommer till nytta i samhället på nationell och internationell nivå och
bidrar till att uppnå Sveriges klimatmål om nettonollutsläpp och globala mål kopplat till Parisavtalet.
6.3 KTH uppfattas av sina intressenter som ett ledande universitet för klimatomställning. Detta har
fortsatt befästs och vidareutvecklas. Arbetet bedrivs kontinuerligt och nya målsättningar utvecklas under
perioden.
Övergripande kvantitativa mål för utsläppsminskningar 2022-2045

Nedan anges kvantitativa mål för hela verksamheten. Basåret är 2015.
6.4 2022: KTH är klimatneutralt avseende Scope 1 (direkta utsläpp från KTH:s egen verksamhet) och
minskar utsläppen tydligt från Scope 2 (utsläpp från produktion av inköpt el, värme och kyla).
6.5 2025: KTH är klimatneutralt avseende Scope 1 och 2.

8 (9)

6.6 2030: KTH har minskat sin klimatpåverkan med 60 % avseende Scope 1, 2 och 3 (utsläpp från övriga
varor och tjänster som KTH köper in) per årsarbetskraft jämfört med 2015.
6.7 2040: KTH har minskat sin klimatpåverkan med 90 % avseende Scope 1, 2 och 3 per årsarbetskraft
jämfört med 2015.
6.8 2045: KTH är klimatneutralt (Scope 1, 2 och 3).
6.9 Efter 2045 har KTH negativa utsläpp.
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