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Kungliga Tekniska Högskolan har som mål att vara ledande tekniskt universitet inom hållbar 

utveckling samt aktivt och ansvarsfullt bidra till en hållbar utveckling genom utbildning, 

forskning, samverkan och genom att minska miljöbelastningen från den egna verksamheten 

samt verka för socialt ansvarstagande. Detta står Moment bakom och hållbarhet är en del av 

Moments grundläggande värderingar. Syftet med denna policy för hållbar utveckling är att 

stödja och förbättra Moment:s hållbarhetsarbete på alla nivåer i projektet. Detta innebär 

både internt inom projektets alla delområden och externt ut mot utställare, besökare och 

studenter. Förhoppningsvis innebär en spridning av policyn ett bidragande till Moments 

hållbarhetsarbete samt att projektet i kan fungera som en förebild för andra liknande projekt.  

Moment arbetar aktivt med att förbättra projektets hållbarhetsarbete både ur ekologiskt, 

socialt och ekonomiskt perspektiv. Vi har ett långsiktigt synsätt på allt vi gör och genom att 

noggrant se över alla processer för att identifiera problemområden så är målet att utveckla 

framgångsrika förbättringar. Ett hållbarhetsperspektiv går att implementera på alla områden 

inom Moment och vi har valt att lägga störst fokus och resurser på de områden där vi kan 

göra som störst skillnad. Projektet strävar därför efter att göra miljömässigt hållbara och 

medvetna val gällande inköp, mat, dryck, transporter och avfallshantering samt att aktivt 

informera och uppmuntra samarbetspartners och studenter om hållbar utveckling och 

hållbara val. Moment arbetar även med social hållbarhet internt samt ut mot företag och 

studenter med avseende på jämlikhet, mångfald, lika villkor, säkerhet, trygghet och hälsa. 

Med ett framgångsrikt hållbarhetsarbete blir en positiv effekt lönsamhet via bättre miljö och 

arbetsklimat, kvalitét, långsiktiga relationer och minskade kostnader. 

Denna policy gäller för hela Moment, projektets verksamhet och engagerade studenter samt 

omfattar all verksamhet i förhållandet till såväl utställare och  andra samarbetspartners. Det 

är hållbarhetsansvariges uppgift att utforma riktlinjer gällande specifika områden och se till 

att policyn kan tillämpas i praktiken. Hållbarhetsarbetet ska årligen rapporteras om och följas 

upp internt.  
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