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Visionsplan 2010 – 2028 for Aarhus Universi-
tets fysiske planlægning bygger videre på den 
visionsplan, som Aarhus Universitets bestyrelse 
godkendte i 2008. I den nye plan er planlæg-
ningsperspektivet bredt ud til at omfatte hele 
universitetets areal og ikke kun Århus. Og vi-
sionsplanen er tilstræbt udformet, så den kan 
rumme både kort- og langsigtede konsekvenser 
af den omfattende faglige udviklingsproces, 
som Aarhus Universitet har igangsat i foråret 
2010. Visionsplanen rummer endvidere de store 
renoveringer af universitetets laboratorier, som 
skal foretages de kommende år.

Visionsplanen har knapt 20 års sigte, og det 
er universitetets ønske gennem en langsigtet 
planlægning at kunne sikre fysiske rammer for 
den kraftige vækst i både undervisnings- og 
forskningsaktiviteter i løbet af perioden frem 
til universitetets 100 års jubilæum i 2028. I 
visionsplanen undersøges mulighederne for at 
overtage arealer og bygninger i nærheden af den 

nuværende campus, så universitetets i forvejen 
unikke campus-område kan styrkes. 

Den forventede vækst i universitetets akti-
viteter er beskrevet i form af to scenarier, ba-
seret på vurderinger af demografiske forhold 
og forventede politiske målsætninger for uni-
versitetets virksomhed. Scenarierne udløser 
forskellige lokalebehov, men begge kræver en 
kraftig tilgang af lokaler. Der er foretaget en 
analyse af udbygningsmuligheder gennem hele 
perioden, og det er hovedkonklusionen, at der på 
kort sigt vil blive stort pres på de eksisterende 
lokaler og brug for alternative løsninger, medens 
udbygningsmulighederne på længere sigt kan 
imødekomme den forventede, kraftige vækst.

Visionsplanens konkrete forslag til byggepro-
jekter vil blive forelagt bestyrelsen til selvstæn-
dig behandling i takt med, at de aktualiseres.

Visionsplanen er udarbejdet af rektoratet 
og godkendt af Aarhus Universitets bestyrelse 
i juni 2010.
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1.1	 Konklusion

Aarhus Universitet ønsker at styrke og udbygge 
sin position blandt Europas førende universiteter 
og forventer en kraftig vækst i såvel forsknings- 
som undervisningsaktiviteter de kommende år. 
Universitetets behov for lokaler vil derfor stige 
tilsvarende.

Universitet har pr. 1. jan. 2010 et samlet areal 
på 632.927 m², og der er udarbejdet to scenarier 
for den forventede vækst frem mod 2028. Scena-
rierne baserer sig først og fremmest på analyser 
af den demografiske udvikling og de aktuelle og 
forventede politiske målsætninger for uddannel-
ses- og forskningsområderne. Dels udtrykt som 
mål for hvor store dele af en ungdomsårgang, 
der skal gennemføre videregående uddannelse, 
dels som mål for hvor store midler samfundet 
vil anvende til forskning og uddannelse.

Begge scenarier viser en kraftig vækst i uni-
versitetets behov for lokaler, men en forskellig 
vurdering af, hvorledes udviklingen i de politiske 
målsætninger vil forløbe på længere sigt bety-
der, at den ene efterspørgselskurve (scenarie 
2) fortsætter med at stige kraftigt frem mod 
2028, medens væksten i scenarie 1 er mindre 
markant på mellemlangt og langt sigt. Behovet 
for nye lokaler forventes efter de to scenarier 
at udgøre henholdsvis 207.441 m² og 478.059 
m² i 2028. De to efterspørgselsscenarier vises 
i nedenstående oversigt. 

Aarhus Universitet har unikke muligheder 
for udvidelse omkring universitetets nuvæ-
rende arealer i Århus, først og fremmest Lille 
Barnow grunden, Århus Sygehus’ bygninger 
på Nørrebrogade efter hospitalets fraflytning 
og Katrinebjerg-området. Det betyder, at der 

  Tilvækst	i	f.	t.	2010
  2012 2016 2022 2028
Efterspørgsel		
scenarie	1	(m²) 117.703 163.378 187.560 207.441
Efterspørgsel		
scenarie	2	(m²) 76.607 165.186 304.197 478.059
Udbygningsmuligheder		
i	Århus	og	Emdrup	(m²) 81.117 232.452 463.427 674.492
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aarhus universitets areal januar 2010:	632.927	m²

er gode muligheder for at styrke og udbygge 
campus-området, som i forvejen er et stort aktiv 
for universitetet. 

Der er i visionsplanen foretaget en analyse 
af udbygningsmulighederne ud fra den betragt-
ning, at den primære vækst skal finde sted om-
kring hovedcampus i Århus. Samtidig skal der 
skabes en stærk campus i Emdrup, og forsk-
ningsfaciliteter og forsøgsstationer opretholdes 
på udvalgte lokaliteter. På enkelte af lokaliteterne 
forventes arealet udvidet eller indskrænket. 
Oversigten viser de potentielle udbygninger i 
Århus og Emdrup for hele perioden.

Udvidelsesmulighederne vil skulle realiseres 
i sammenhæng med kommunernes planstra-
tegier, og der skal i hovedparten af tilfældene 
udarbejdes nye lokalplaner. Generelt vurderes 
udbygningsmulighederne at falde fint i tråd med 
Århus Kommunes overordnede udviklingsstra-
tegier, bl.a. udtrykt i kommuneplanens frem-
hævelse af en sammenhængende videnakse fra 
Havnen via universitetet til Skejby.

Analyserne af universitetets forventede behov 
for nye lokaler og de potentielle udbygningsmu-
ligheder viser, at mulighederne vanskeligt kan 
realiseres tilstrækkeligt hurtigt til, at behovene 
på kort sigt kan opfyldes. Der kan i bedste fald 
ske en udbygning i Århus og Emdrup svarende 
til 81.117 m² frem til udgangen af 2012, medens 
efterspørgselsscenarierne på samme tidspunkt 
viser behov for mellem 76.607 m² og 117.703 
m². I 2016 er billedet imidlertid ændret, så der 
potentielt kan udbygges i tilstrækkeligt omfang 
til at dække efterspørgslen, som ifølge de to 
scenarier på det tidspunkt er på samme niveau. 
Endelig viser analyserne, at der i slutningen af 
perioden vil være væsentligt flere byggemulig-
heder målt i m² til rådighed, end der i progno-
serne efterspørges til direkte universitetsformål, 
hvorimod prognosen ikke omfatter behovet for 
universitetsnære arealer til andre formål som for 
eksempel forskerparker, spin out-virksomheder, 
videnscentre og ungdomsboliger eller kollegier.
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1.2	 Handlingsplan	2010	–	2016

På kort sigt - frem mod 2016 - kan Aarhus Uni-
versitet forvente et kraftigt pres på de eksiste-
rende lokaler og efterspørgsel efter nye lokaler 
for at imødekomme de forventede aktivitets-
udvidelser i Århus. Der er allerede igangsat 
aktiviteter for at løse udfordringen, og der kan 
på baggrund af analyserne i denne visionsplan 
peges på forskellige handlemuligheder. 

Universitetet har i perioden fået stillet betyde-
lige statslige midler til rådighed til renovering og 
nybygning af universitetslaboratorier, og der er 
i samarbejde med Universitets- og Bygningssty-
relsen igangsat et planlægningsarbejde om udfø-
relsen af renoveringen og nybyggeriet, primært 
i Universitetsparken. Der er endvidere igangsat 
planlægningsarbejde for byggeri på Lille Bar-
now grunden. Universitetets største udvidelser 
forventes således på kort sigt at finde sted i Uni-
versitetsparken, på Lille Barnow grunden og på 
Katrinebjerg, hvor universitetet generelt vil være 

opmærksom på mulighederne for nybyggeri og 
udnyttelse af lejemål. Et igangværende byggeri 
forventes klar til ibrugtagning i 2011. 

Der er igangsat nybyggeri på Fuglsangs Allé, 
på Langelandsgade Vest og i Botanisk Have, 
som alle forventes klar til ibrugtagning i 2012.

Rektoratet vil løbende være opmærksom på, 
om anvendelsen af de eksisterende lokaler kan 
intensiveres yderligere.

Århus Sygehus forventes at fraflytte arealerne 
på Nørrebrogade successivt fra 2014 til 2019. I 
Århus Kommunes kommuneplan fremhæves, 
at arealerne er oplagte udvidelsesmuligheder 
for Aarhus Universitet. Universitetet forventer 
derfor at igangsætte udarbejdelse af master-
plan for udnyttelse af arealerne med henblik på 
godkendelse af ny lokalplan i 2014 således, at 
frilægning og ombygning m.v. kan igangsættes, 
når hospitalet flytter ud. Disse arealer vil kunne 
indgå som en naturlig del af et Campus Aarhus.

Aarhus Universitet, Universitetsparken
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2.1	 Lokalisering

Aarhus Universitet er et landsdækkende uni-
versitet med aktiviteter fordelt over det meste 
af Danmark. Aarhus Universitet har aftale med 
Region Midtjylland og Region Nordjylland om 
at benytte lokaler på sygehuse i forbindelse med 
primær forskning, undervisnings aktiviteter 
og praktikforløb. Disse sygehuse er ikke  
markeret på kortet.

aarhus uniVersitet 2010

2.2	 Bruttoetageareal

Aarhus Universitet har januar 2010 opgjort 
bruttoetagearealer, m², ud fra de lokaliteter, 

Aarhus  
Universitets  

lokaliteter 

 = Lokaliteter med 
undervisning, forskning  

og administration. 

 = Lokaliteter med 
forskningsaktiviteter

 = Lokaliteter for 
feltstationer, forsøgs

stationer og andre  
faciliteter.
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hvor der er aktiviteter. Opgørelsen fremgår af 
omstående tabel.

Rønbjerg

Klim

Kalø

Århus

Foulum
Mønsted

Silkeborg
Herning

Sandbjerg

Årslev
Flakkebjerg

Zackenberg
Forskningsstation

Roskilde

Horsens

Askov

Jyndevad

Jels

København

Rønbjerg

Klim

Kalø

Århus

Foulum
Mønsted

Silkeborg
Herning

Sandbjerg

Årslev
Flakkebjerg

Zackenberg
Forskningsstation

Roskilde

Horsens

Askov

Jyndevad

Jels

København

Aarhus Universitet 
råder over forsknings
stationen Zackenberg i 
Nordøst grønland, vist 

på det indsatte kort. Den 
selvejende institution 

Sandbjerg Gods anvendes 
som Aarhus Universitets 

kursusejendom.
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OMRÅDE
Anvendes	

januar	2010

Igangværende		
byggerier		

januar	2010
Campus aarhus:

1 universitetsparken syd 181.557 m²
2 universitetsparken nord 28.607 m²
3 nobelparken 36.562 m²
4 langelandsgade Vest 22.902 m² 7.800 m²
5 Vennelystparken 26.667 m²
6 Katrinebjerg 35.171 m² 8.617 m²
7 Kommunehospitalet 837 m²
8 lille Barnow 0 m²
9 trøjborgkomplekset 13.252 m²

10 Botanisk have (væksthusene) 2.071 m² 1.000 m²
11 Fuglsangs allé 34.894 m² 11.000 m²

Frederiksbjerg (idræt) 7.217 m²
skejby (retsmedicinsk) 5.876 m²
højbjerg (ole rømer observatoriet) 1.254 m²
Moesgård (antropologi, arkæologi mv.) 5.194 m²
lejemål - kortere åremål 10.018 m²
Øvrige lokaliteter i Århus 4.980 m²

I	alt	Århus 417.059	m² 28.417	m²
Campus	Emdrup	 32.583	m²

uden for Århus og emdrup:
herning 9.912 m²
silkeborg 6.330 m²
Foulum 97.209 m²
Flakkebjerg 15.362 m²
Årslev 22.248 m²
roskilde 11.874 m²
Kalø 2.119 m²
Zackenberg 902 m²
Klim 331 m²
rønbjerg 973 m²
Mønsted 867 m²
askov 2.979 m²
Jyndevad 4.318 m²
horsens 5.794 m²
artillerivej, Kbh. (rusmiddelforskning) 365 m²
lejemål Kbh.– kortere åremål 1.703 m²

I	alt	uden	for	Århus	og	Emdrup 183.285	m²
I	alt	Aarhus	Universitet 632.927	m² 28.417	m²

Ud over de eksisterende 
lejemål er der primo 2010 
følgende igangværende byg
gerier, som forventes dispo
neret til universitetsformål:

• Et byggeri på 11.000 m² 
ved Aarhus School of  
Business – heraf 5.000 m² 
under jorden (2012).

• Et væksthus på 1.000 m² 
i forbindelse med væksthu
sene i Botanisk Have (2012). 

• iNANOhuset færdiggøres, 
7.800 m² (2012). 

• IThjørnet Katrinebjerg, 
8.617 m² (2011) 

Aarhus Universitet og Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling er ved at udmønte aftalen 
om et teknologisk løft og moderniseringer af 
universiteternes laboratorielokaler i finanslov 
2010. Tilstandsvurderingen af laboratorielokaler 
har vist et investeringsbehov på 1,4 mia. kr.

Der pågår en kvalificering af investeringspla-
nen. Når kvalificeret investeringsplan foreligger, 
vil der blive foretaget en samlet prioritering af 

projekter eller delprojekter inden for planens 
løbetid frem til og med 2016, idet der vil være 
mulighed for løbende tilpasninger i lyset af nye 
tiltag og ændrede faglige dispositioner. 

Projekterne vil blive prioriteret under hen-
syntagen til universitetets visionsplan for den 
fysiske udbygning. Forventede nybyggerier af 
laboratorier koordineres med visionsplanen.
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3.1	 Aarhus	Universitets		
	 	 mission	og	vision

I ”STRATEGI 2008-2012 – Kvalitet og mangfol-
dighed” (oktober 2007) beskrives universitetets 
mission, vision og værdier således:

• Aarhus Universitets mission er gennem forsk-
ning samt forskningsbaseret uddannelse, for-
midling og rådgivning at udvikle viden, velfærd 
og kultur.
• Aarhus Universitets vision er at tilhøre eli-
ten af universiteter og bidrage til udvikling af 
national og global velfærd.
• Aarhus Universitets værdigrundlag er baseret 
på de etiske idealer om frihed og uafhængighed, 
som er beskrevet i de europæiske universiteters 
Magna Charta. Aarhus Universitets medarbej-
dere og studerende arbejder søgende og kritisk i 
et åbent og dynamisk samspil med omverdenen.

Strategien beskriver universitetets kerneaktivi-
teter, som Aarhus Universitets mission og vision 
skal udfoldes gennem, samt den interne støtte og 
universitetets prioriteringer i strategiperioden.

raMMer For aarhus uniVersitets
FysisKe udViKling

raMMer For aarhus uniVersitets
FysisKe udViKling
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Aarhus Universitet har betydelige ambitioner 
med forskning, myndighedsrådgivning og ud-
dannelse på et højt, internationalt niveau, der 
til stadighed udvikles. Som en særlig aktivitet 
påtager universitetet sig et ansvar for talentud-
vikling af unge forskere.

For at universitetet kan gennemføre sine 
kerneaktiviteter skal en række interne støtte-
funktioner udvikles og udbygges, og de fysiske 
faciliteter er en central del heraf.

3.2	 Den	faglige	udviklings-	
	 	 proces’	betydning	for	den		
	 	 fysiske	planlægning

Aarhus Universitet har i foråret 2010 igangsat 
en faglig udviklingsproces, som tager sigte på 
at udnytte universitetets samlede faglige styrke 
bedst mulig. Visionsplan 2010 – 2028 for den 
fysiske udbygning tager afsæt i bestyrelsens 
overordnede beslutninger om universitetets 
fremtidige faglige organisering. Disse beslutnin-
ger om de organisatoriske enheder har afgørende 
betydning for universitetets fremtidige byg-
ningsmæssige forhold og dermed udformning 
af visionsplanen.

Der lægges til grund, at Aarhus Universitet 
geografisk fremover vil være placeret med en 
hovedcampus i Århus omkring Universitets-
parken og en stærk campus i Emdrup, samt 
forsøgsstationer og forskningsfaciliteter på ud-
valgte lokaliteter.

3.2.1 Visioner for Aarhus Universitets  
fremtidige lokalisering i Århus

Lokaliseringen i 2028 i 8000C – hvor det for-
udsættes, at Århus Sygehus’ bygninger på Nør-
rebrogade er overtaget af Aarhus Universitet 
– antages i væsentligt omfang at vokse ud af de 
nuværende placeringer, og så vidt muligt med en 
koncentration af hvert område/gruppe til følge.

Endvidere forudsættes det, at Lille Barnow-
bygningen er taget i anvendelse til auditorier, 
undervisningslokaler, studenterrettede aktivi-
teter og servicefunktioner, m.v.

KERNEAKTIVITETER
Fremragende forskning
Fokuseret talentudvikling
Inspirerende rådgivning og videnudveksling
Uddannelser og formidling i verdensklasse

INTERN	STØTTE
Professionel og sammenhængende ledelse
Effektiv støtte og service
Fysiske faciliteter og infrastruktur af høj kvalitet
Gennemgående kvalitetssikring

PRIORITERINGER
Forskningsmiljø
Studiemiljø
Internationalisering
Kompetenceudvikling
Profilering
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De naturvidenskabelige fagområder 
centreres i parkens sydvestlige del, Vennelyst-
parken, Kaserneområdet, Gustav Wieds Vej og 
på Katrinebjerg. Naturvidenskab omfatter de 
naturvidenskabelige fag i bred forstand, her-
under aktiviteter inden for jordbrugsvidenskab, 
miljøforskning og ingeniørvidenskab. 

De sundhedsvidenskabelige fagområ-
der centreres – som nu – i den sydøstlige del 
af parken og Vennelystparken og overtager en 
betydelig del af Århus Sygehus’ bygninger på 
Nørrebrogade. Samarbejdet i grænsefladerne 
til de naturvidenskabelige fag placeres i nærlig-
gende bygninger i Universitetsparken.

De humanistiske fagområder centreres i 
Nobelparken, bebyggelsen nord for Ringgaden, 
Katrinebjerg, Trøjborg og på Moesgård. De hu-
manistiske fagområder omfatter fagområder 
inden for humaniora, teologi og pædagogik.

De samfundsvidenskabelige fagområder 
centreres i parkens nordøstlige hjørne og dele 
af hovedbygningen og rummer samfundsviden-
skabelige fag i bred forstand.

Det er besluttet, at det nordøstlige hjørne af 
Universitetsparken, Nobelparken, Stakladekom-
plekset og øvrige bygninger nord for Ringgaden 
sammen med Lille Barnow og en del af Århus 
Sygehus’ bygninger på Nørrebrogade skal hen-
regnes til de humanistiske og samfundsviden-
skabelige fagområder.

Ovenstående angiver en helt overordnet 
ramme for de fremtidige lokaliseringer af fag-
områder. Placeringen af en hel del aktiviteter 
udestår fortsat, og anvendelsen af flere af uni-
versitetets bygningskomplekser er selvsagt ikke 
fastlagt udtømmende med ovenstående. 

3.2.2 Visioner for Aarhus Universitets  
fremtidige lokalisering uden for Århus

Der forventes opbygget en stærk campus i 
Emdrup, hvor Aarhus Universitets østdanske 
aktiviteter inden for pædagogik og efter- og 
videreuddannelse i forvejen er placeret. Gennem 
udvidelse af de fysiske faciliteter kan campus 
også rumme dele af Aarhus Universitets eksi-
sterende miljøaktiviteter, myndighedsbetjening 
og videnspredning. Campus Emdrup rummer 
ligeledes mulighed for, at andre af Aarhus Uni-
versitets aktiviteter på længere sigt kan placeres 
her.

Aarhus Universitet har udover i Århus og 
Emdrup også undervisningsaktiviteter i Her-
ning, som forventes videreført i perioden. De 
fysiske faciliteter giver mulighed for udvidelse 
af aktiviteterne. 

Aarhus Universitet driver forskningsmæs-
sige aktiviteter på det jordbrugsvidenskabelige 
og miljøvidenskabelige område på en række 
lokaliteter i Silkeborg, Foulum, Flakkebjerg, 
Roskilde, Kalø, Årslev og Zackenberg. Væksten 
i universitetets forskningsmæssige aktiviteter 
forventes i hovedsagen placeret i Århus og Em-
drup. I løbet af planperioden forventes det, at 
aktiviteterne i Roskilde flyttes fra lokaliteten 
under hensyntagen til, at der skabes størst mulig 
faglig udvikling inden for de økonomiske ram-
mer. Tilsvarende vil Aarhus Universitet for de 
øvrige lokaliteter sikre den bedst mulige samlede 
faglige indsats, herunder tilgodese mulighederne 
for ændret lokalisering af faglige områder under 
hensyntagen til de økonomiske og geografiske 
muligheder.

 Aarhus Universitet driver endvidere, jf. over-
sigtstabellen, en række forsøgs- og feltstationer 
og øvrige aktiviteter, som forventes videreført 
i planperioden.

raMMer For aarhus uniVersitets
FysisKe udViKling
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Aarhus Universitet forventer kraftig vækst i 
såvel forsknings- som uddannelsesaktiviteter 
de kommende år, og som følge heraf vil univer-
sitetet få et stort behov for nye lokaler i perioden 
frem mod 2028.

Analysen af lokalebehovet er sammenfattet 
i to mulige udviklingsscenarier, hvor det første 
scenarie baserer sig på hovedområdernes kon-
krete vurderinger af egne udviklingsmuligheder, 

ForVentet udViKling i  
eFterspØrgsel Fra 2010 til 2028

ForVentet udViKling i  
eFterspØrgsel Fra 2010 til 2028

4

medens det andet scenarie er en prognose, hvor 
de politiske målsætninger for forskning og ud-
dannelse på længere sigt er indregnet. 

I scenarie 2 baserer forventningen for ud-
dannelsesområdet sig på en analyse af den 
demografiske udvikling, de aktuelle politiske 
målsætninger, konsekvenserne af internatio-
naliseringen og udviklingen i konkurrencen 
mellem uddannelsesinstitutionerne om at til-
trække studerende. Det er forventningen, at 
når den gældende politiske målsætning om, 
at 50 % af en ungdomsårgang i 2015 skal gen-
nemføre en videregående uddannelse, er opfyldt, 
vil den blive efterfulgt af mere ambitiøse mål, 
og det er endvidere forventningen, at Danmark 
som følge af globaliseringen og den voksende 
konkurrence mellem vidensbaserede samfund 
ligesom det øvrige EU må anvende væsentligt 
flere ressourcer til uddannelse frem mod 2030. 
Der er derfor (i scenarie 2) forudsat en årlig 
vækst på ca. 1 % på uddannelsesområdet i den 
resterende del af perioden. I denne udvikling 
er der taget højde for et demografisk betinget 
fald på mellemlangt og langt sigt i antallet af 
potentielle uddannelsessøgende.

Forskning og udvikling er udset til at blive en 
helt afgørende faktor for at skabe fortsat vækst, 
ikke blot i Danmark, men på globalt plan, og EU 
har i en nylig udarbejdet strategisk perspektiv-
plan lagt op til, at forskning og udvikling i 2030 
skal udgøre 5 % af BNP mod det nuværende mål 
om 3 %, se for eksempel European Research 
Area Boards anbefalinger. Den danske rege-
ring har også spillet offensivt ud, senest med 
Statsministerens 10-punkt plan, hvor der bl.a. 
fremsættes en vision om, at Danmark i år 2020 
skal have mindst ét universitet i den europæiske 
top-10. Aarhus Universitets budget til forsk-
ning og udvikling indeholder allerede kraftige 
stigninger som følge af globaliseringsmidler, 
og der forventes med udgangspunkt i EU ś og 
regeringens tilkendegivelser en fortsat kraftig 
vækst, svarende til en årlig vækst på 4 % efter 
budgetoverslagsårene (i scenarie 2). 

Der er med disse forudsætninger lagt til grund 
tale om en samlet set meget kraftig vækst for 
Aarhus Universitet. Selv om de forventede vækst-
scenarier ikke realiseres fuldt ud, vil der stadig 
være et stort behov for udvidelse af de fysiske 
faciliteter, da faciliteter til ikke direkte universi-

Aarhus Universitet, Universitetsparken
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eFterspØrgsel Fra 2010 til 2028

aarhus uniVersitets loKaleBehoV 2010-2028
scenarie 1. antal m².

aarhus uniVersitets loKaleBehoV 2010-2028
scenarie 2. antal m².

  Status	 Behov	for	lokaler
  jan.	2010 2012 2016 2022 2028
undervisningsfaciliteter 77.182 94.544 109.123 112.907 114.469
Forskning, myndighedsbetj. m.v. 297.894 380.598 400.834 416.873 432.245
Øvrige formål 257.851 279.180 290.040 294.398 297.346
aarhus universitet samlet 632.927 754.322 799.997 824.179 844.059
Forventet tilvækst i f. t. 2010:      
undervisningsfaciliteter   17.362 31.941 35.725 37.287
Forskning, myndighedsbetj. m.v.   82.770 103.006 119.045 134.417
Øvrige formål   17.571 28.431 32.789 35.737
aarhus universitet samlet   117.703 163.378 187.560 207.441

  Status	 Behov	for	lokaler
  jan.	2010 2012 2016 2022 2028
undervisningsfaciliteter 77.182 85.960 97.647 102.799 108.995
Forskning, myndighedsbetj. m.v. 297.894 349.960 405.923 513.621 649.895
Øvrige formål 257.851 277.306 298.234 324.395 355.788
aarhus universitet samlet 632.927 713.226 801.804 940.816 1.114.678
Forventet tilvækst i f. t. 2010:      
undervisningsfaciliteter   8.779 20.466 25.617 31.813
Forskning, myndighedsbetj. m.v.   52.132 108.095 215.794 352.067
Øvrige formål   15.697 36.625 62.786 94.179
aarhus universitet samlet   76.607 165.186 304.197 478.059

tetsformål i form af forskerparker, videnscentre, 
spin out-virksomheder og boligformål ikke er 
indregnet i prognoserne.

Det forudsættes, at der i hele den analyse-
rede periode vil være det samme forhold mellem 
økonomi/aktivitet og behovet for lokaler. Det 
er dog et åbent spørgsmål, hvorvidt fremtidig 
vækst i forsknings- og undervisningsaktiviteter 
vil betyde en fortætning af lokaleanvendelsen 
eller det modsatte.

Aarhus Universitet har de senere år oplevet 
en kraftig vækst i forskningen og tilgangen til 
uddannelserne uden en tilsvarende lokaleud-

videlse – det vil sige, at der allerede har fundet 
en fortætning sted - og der er generelt stort pres 
på de eksisterende bygninger. Dette efterslæb 
er dog ikke kvantificeret.

Begge scenarier viser, at der på kort og mel-
lemlangt sigt forventes en meget kraftig stigning 
i Aarhus Universitets behov for lokaler. Langt ho-
vedparten af væksten og udbygningen forventes 
at finde sted i Århus kombineret med en vækst 
i mindre omfang i Emdrup. Det første scenarie 
viser et udbygningsbehov frem til 2028 på ca. 
207.000 m², medens det andet scenarie viser 
et behov på ca. 478.000 m².
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5 udBygningsMuligheder
For aarhus uniVersitet

udvalgte lokaliteter med udvidelsesmuligheder 
på lokaliteterne i Silkeborg og Herning.

I det følgende beskrives de enkelte lokaliteter 
med henblik på at vurdere potentialet for udbyg-
ning. I afsnit 5.2 beskrives lokaliteter i Århus. I 
afsnit afsnit 5.3 beskrives campus Emdrup, og 
i afsnit 5.4 beskrives lokaliteter uden for Århus 
og Emdrup.

Den samlede planperiode 2010-2028 er op-
delt i 4 delperioder, således at grundlaget for 
den fysiske planlægning følger prognoserne for 
den forventede efterspørgsel efter arealer. Som 
skæringsår er valgt 2012, 2016, 2022 og 2028. 

• Meget kort sigt: 2010-12
• Kort sigt: 2013-2016
• Mellemlangt sigt: 2017-2022
• Langt sigt: 2023-2028

Under hvert afsnit er i forhold til de 4 tidspe-
rioder anført:

• Igangværende byggeri
• Byggemuligheder – beskriver 
 potentialet inden for lokalplan
• Ny lokalplan – beskriver potentialet 
 under forudsætning af, at der udarbejdes 
 en ny lokalplan
• Lejemål – beskriver potentialet 
 under forudsætning af, at nuværende lejer 
 fraflytter, eller at der etableres nye lejemål

Aktuelle byggemuligheder anføres i den første 
periode. Byggemuligheder, som ikke udnyttes, 
kan indgå i efterfølgende perioder.

5.1	 Indledning

Det er udgangspunktet for analysen af Aarhus 
Universitets udbygningsmuligheder, at den pri-
mære vækst skal finde sted omkring hovedcam-
pus i Århus, og at der skabes en stærk campus i 
Emdrup. Derudover er der fortsat uddannelses- 
og forskningsfaciliteter samt forsøgsstationer på 
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5.2	 Århus

Hovedparten af de bygninger, som Aarhus Uni-
versitet råder over i Århus, er placeret omkring 
Universitetsparken, og den primære udbygning 
i Århus forventes at finde sted i dette område. 
Udbygningen tager udgangspunkt i den såkaldte 
”sommerfugleplan”, som blev introduceret i vi-
sionsplanen fra 2000 og fik sit navn på grund 
af sit udseende. 

I overordnede træk er ”sommerfugleplanen” 
sammen med arealerne omkring Botanisk Have 
og Fuglsangs Allé fortsat en velegnet model for 
den fysiske udbygning af Aarhus Universitet i 
Århus, og derfor er den indarbejdet i visionsplan 
2010-2028 i form af delområderne 1-11. ”Som-
merfugleplanen” passer ligeledes godt sammen 
med Århus Kommunes overordnede udviklings-
strategier, bl.a. udtrykt i kommuneplanens frem-

hævelse af en sammenhængende videnakse fra 
Havnen via universitetet til Skejby.

Den centrale placering i byen skaber helt 
unikke forudsætninger for at udvikle et at-
traktivt campusmiljø, der åbner sig mod om-
verdenen. Den tætte integration mellem byen 
og universitetet kan understøttes gennem en 
fremsynet udnyttelse af potentialet inden for 
bolig, uddannelse, detailhandel, kultur, byens 
grønne struktur og infrastruktur.

I den sammenhæng er den igangværende 
omdannelse af Katrinebjerg, det planlagte høj-
husbyggeri på Lille Barnow-grunden samt den 
kommende omdannelse af Århus Sygehus’ byg-
ninger på Nørrebrogade til universitetsformål 
helt centrale. Det forventes desuden, at Aarhus 
Universitet inden for planlægningshorisonten 
2028 vil kunne disponere over flere lejemål i 
nærheden af hovedcampus.
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I det følgende gennemgås de 11 delområder, som 
fremgår af ovenstående illustration. 
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5.2.1 Delområde 1 –  
Universitetsparken syd

I lokalplanen er der udpeget 8 planlægningsfelter 
med byggemuligheder under hensyntagen til 
bebyggelsens enestående karakter. 

Det maksimale bruttoetageareal for nybyg-
geri udgør i dag efter lokalplanens bestemmelser 
i alt 25.000 m² ekskl. kælder. Lokalplanen giver 
mulighed for at nedrive en bygning, og dette 
bygningsareal vil i givet fald kunne disponeres 
som et tillæg til de 25.000 m². Det forventes, 
at der inden for perioden 2010-16 bygges nye 
laboratorier og faciliteter i Universitetsparken. 

Universitetet råder over 181.557 m² i delom-
råde 1. Hertil kommer ca. 34.000 m² byggeri 
til Statsbiblioteket, Naturhistorisk Museum og 
studenterkollegier. Det er funktioner, der na-
turligt indgår i campus. 

Den kommende letbane, som planlægges 
åbnet i 2015, bliver et stort aktiv, som markant 
vil forbedre transportmulighederne til og fra 
campus. Som en del af letbaneprojektet vil der 
blive etableret velfungerende adgangsforhold 
til letbaneperron og desuden forventes tun-
nelforbindelsen mellem Universitetsparken og 
Nørrebrogade udbygget.

2010-12 2013-16 2017-22 2023-28 I	alt
igangværende byggeri 0 0 0 0 0
Byggemulighed 0 19.935 4.000 1.065 25.000
ny lokalplan 0 0 13.000 0 13.000
lejemål 0 0 0 0 0
Potentiale	i	perioden 0 19.935 17.000 1.065 38.000

Aarhus Universitet, Søauditorierne



Visionsplan
2010-202826 udBygningsMuligheder

For aarhus uniVersitet

2010-12 2013-16 2017-22 2023-28 I	alt
igangværende byggeri 0 0 0 0 0
Byggemulighed 0 0 0 0 0
ny lokalplan 0 0 9.000 0 9.000
lejemål 0 0 0 0 0
Potentiale	i	perioden 0 0 9.000 0 9.000

5.2.2 Delområde 2 – 
Universitetsparken nord

Delområdet er fuldt udbygget. Nordvest for om-
rådeafgrænsningen af den gældende lokalplan 
ligger et kolonihaveområde, som på sigt er et 
interessant udvidelsesområde. En inddragelse 
af kolonihaveområdet forudsætter dog, at der 
først tilvejebringes og udlægges et nyt koloni-
haveområde som erstatning for det område, som 
inddrages til andet formål.

5.2.3 Delområde 3 –  
Nobelparken

Delområdet er fuldt udbygget, men hvis de le-
jemål, der i dag anvendes af private firmaer og 
institutioner, fraflyttes, er der en udvidelses-
mulighed for universitetet på ca. 16.000 m² 
ekskl. kælder.

2010-12 2013-16 2017-22 2023-28 I	alt
igangværende byggeri 0 0 0 0 0
Byggemulighed 0 0 0 0 0
ny lokalplan 0 0 0 0 0
lejemål 4.000 6.000 6.000 0 16.000
Potentiale	i	perioden 4.000 6.000 6.000 0 16.000
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2010-12 2013-16 2017-22 2023-28 I	alt
igangværende byggeri 7.800 0 0 0 7.800
Byggemulighed 0 1.000 0 0 1.000
ny lokalplan 0 2.000 2.000 0 4.000
lejemål 2.500 0 0 0 2.500
Potentiale	i	perioden 10.300 3.000 2.000 0 15.300

5.2.4 Delområde 4 – 
Langelandsgade vest

Inden for delområdet er iNano-bygningen med 
ca. 7.800 m² under opførelse. Den forventes 
ibrugtaget i 2012.

Inden for delområdet er der herudover en 
skønnet restrummelighed på ca. 1.000 m². 

Aarhus Universitet, iNano
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Aarhus Universitet, Katrinebjerg
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5.2.5 Delområde 5 –  
Vennelystparken

Delområdet er fuldt udbygget. I 2011 bliver Hø-
egh Guldbergsgade 6 ledig, hvilket giver mulig-
hed for at overtage ca. 2.700 m².

Inden for de udlagte planfelter er der en sam-
let restrummelighed på 7.100 m² ekskl. kælder.

2010-12 2013-16 2017-22 2023-28 I	alt
igangværende byggeri 0 0 0 0 0
Byggemulighed 0 0 0 0 0
ny lokalplan 0 2.600 4.500 0 7.100
lejemål 2.700 0 0 0 2.700
Potentiale	i	perioden 2.700 2.600 4.500 0 9.800

2010-12 2013-16 2017-22 2023-28 I	alt
igangværende byggeri 8.617 0 0 0 8.617
Byggemulighed 7.000 23.200 8.375 0 38.575
ny lokalplan 0 7.900 60.000 60.000 127.900
lejemål 31.900 11.800 0 0 43.700
Potentiale	i	perioden 47.517 42.900 68.375 60.000 218.792

5.2.6 Delområde 6 – 
Katrinebjerg

Der er tale om et delområde med blandet bolig-, 
erhvervs- og universitetsbyggeri. Det skønnes, 
at det som minimum vil være muligt at øge uni-
versitetets areal med 38.575 m² ekskl. kælder, 
dels ved overtagelse af eksisterende bygninger 
og dels ved opførelse af nybyggeri. 

Det er muligt at bygge relativt tæt og højt i 
området, så afhængigt af omfanget af nybyggeri 

og den konkrete udformning heraf vil restrum-
meligheden formentlig kunne øges yderligere.

Inden for det gældende plangrundlag vurde-
res der at være en yderligere rummelighed i form 
af indgåelse af lejemål svarende til ca. 43.700 m². 
Ved en omfattende, langsigtet omstilling af den 
eksisterende bebyggelse til universitetsformål vil 
der kunne skaffes op til 127.900 m² etageareal. 
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5.2.7 Delområde 7 –  
Århus Sygehus’ bygninger  
på Nørrebrogade

Århus Sygehus’ bygninger på Nørrebrogade 
forventes helt eller delvist afviklet i perioden 
2014-2019 i forbindelse med udflytningen af 
hospitalsfunktionerne til Skejby.

I kommuneplan 2009 er hele området udlagt 
til en fremtidig anvendelse til universitets- og 
forskningsformål, og Aarhus Universitet har i 
2009 udarbejdet en vision for omdannelsen af 
bygningerne til universitetsformål. 

Den samlede bygningsmasse er på 130.914 m².
Umiddelbart vurderes det, at bygninger til 

service og specialfunktioner svarende til ca. 
20.000 m² med fordel kan nedrives. En nær-
mere gennemgang af bygningerne vil formentlig 
resultere i, at en større del må nedrives, da de 
kun mod relativt høje udgifter kan renoveres 
og ombygges til nye formål. 

Desuden findes der på området en del tjene-

5.2.8 Delområde 7A –  
Nørre Boulevard

Arealet på Nørre Boulevard, som ligger i umid-
delbar forlængelse af sygehusbygningerne på 
Nørrebrogade, rummer i dag et kursuscenter og 

2010-12 2013-16 2017-22 2023-28 I	alt
igangværende byggeri 0 0 0 0 0
Byggemulighed 0 0 3.600 0 3.600
ny lokalplan 0 0 94.000 150.000 244.000
lejemål 0 6.000 0 0 6.000
Potentiale	i	perioden 0 6.000 97.600 150.000 253.600

2010-12 2013-16 2017-22 2023-28 I	alt
igangværende byggeri 0 0 0 0 0
Byggemulighed 0 0 1.500 0 1.500
ny lokalplan 0 0 0 0 0
lejemål 0 0 4.000 0 4.000
Potentiale	i	perioden 0 0 5.500 0 5.500

steboliger, sygeplejerskeboliger og et patient-
hotel, som evt. kan omdannes/renoveres og 
anvendes som kollegieboliger og gæsteboliger. 

Ud fra den gældende fysiske planlægning for 
området vurderes rummeligheden i alt at udgøre 
ca. 244.000 m². Der bør dog gennemføres en 
nærmere analyse af bygningernes anvendelighed 
til universitetsformål med henblik på at give et 
kvalificeret skøn over rummeligheden.

Det vil desuden være nødvendigt at igang-
sætte en proces med udarbejdelse af en master-
plan for anvendelse af området og vedtagelse 
af en ny lokalplan i 2014, hvor overgangen til 
universitetsformål sætter rammen for en be-
skrivelse af anvendelse og nedrivning af eksi-
sterende bygninger og rummelighed i forhold 
til nybyggeri.

For at give Nørrebrogade et mere bymæssigt 
præg bør mulighederne for at opføre supple-
rende byggeri langs gadens østside undersøges 
i forbindelse med etablering af letbanen og den 
deraf følgende ændring af gadens profil.

en parkeringsplads. Tilsammen er grundarealet 
10.073 m². Hvis den eksisterende bebyggelse 
kan overtages, drejer det sig om ca. 4.000 m² 
brutto. Herudover kan der opføres ca. 1.500 m² 
brutto i nybyggeri inden for de gældende kom-
muneplanrammer.
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5.2.9 Delområde 8 –  
Lille Barnow

Det vurderes, at der på hjørnet af Nørrebrogade 
og Nordre Ringgade (kaldet Lille Barnow) kan 
etableres et bygningskompleks med et højhus i 
op til 20 etager med et samlet etageareal på ca. 
61.000 m² og et kælderareal på ca. 18.000 m² 
til den nødvendige parkering.

Bygningskomplekset skal rumme undervis-
ningsfaciliteter samt samle en række serviceret-
tede funktioner og vil blive et centralt omdrej-

2010-12 2013-16 2017-22 2023-28 I	alt
igangværende byggeri 0 0 0 0 0
Byggemulighed 0 0 0 0 0
ny lokalplan 0 40.000 21.000 0 61.000
lejemål 0 0 0 0 0
Potentiale	i	perioden 0 40.000 21.000 0 61.000

ningspunkt for aktiviteterne ved universitetets 
hovedcampus i Århus.

Stedet er i ”Højhuspolitik for Århus Kom-
mune” udpeget som ”Vejkryds, der kan være re-
levant for markante projekter”. Århus Kommune 
er positiv indstillet overfor, at der kan bygges et 
højhus som en del af et bygningskompleks på 
Lille Barnow-grunden. Der er afleveret en konse-
kvensanalyse for projektet til Århus Kommune. 
Der gennemføres i 2010 en brugerinddragelse 
og en programmering med henblik på et udbud 
ultimo 2010.

5.2.10 Delområde 9 – 
Trøjborgkomplekset

Delområdet rummer efter nedrivning af et ga-
rageanlæg en byggemulighed på ca. 9.700 m². 
Der skal udarbejdes en lokalplan for området.

2010-12 2013-16 2017-22 2023-28 I	alt
igangværende byggeri 0 0 0 0 0
Byggemulighed 0 0 0 0 0
ny lokalplan 0 9.700 0 0 9.700
lejemål 0 0 0 0 0
Potentiale	i	perioden 0 9.700 0 0 9.700
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5.2.11 Delområde 10 – 
Botanisk Have

Et nyt tropehus med et bruttoareal på ca. 1.000 
m² er under opførelse. Det forventes ibrugtaget 
i 2012.

2010-12 2013-16 2017-22 2023-28 I	alt
igangværende byggeri 1.000 0 0 0 1.000
Byggemulighed 0 0 0 0 0
ny lokalplan 0 0 0 0 0
lejemål 0 0 0 0 0
Potentiale	i	perioden 1.000 0 0 0 1.000

Aarhus Universitet, Væksthusene
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5.2.12 Delområde 11 – 
Fuglesangs Allé

Det samlede bruttoareal på Fuglesangs Allé inkl. 
kælder er på 34.894 m². Desuden rådes over 
8.315 m² fordelt på to lejemål på Haslegårdsvej 
og Hermodsvej.

På nuværende tidspunkt bygges ca. 11.000 
m², som forventes ibrugtaget i 2012. Det drejer 

sig om ca. 6.000 m² til undervisningsfaciliteter 
og studenterrettede formål samt ca. 5.000 m² 
til parkeringskælder.

Inden for rammerne af de nuværende lokal-
planer vurderes der at være en restbyggemulig-
hed svarende til ca. 500 m². Ved udarbejdelse af 
en ny lokalplan forventes der samlet at kunne 
tilvejebringes supplerende byggemulighed på 
ca. 8.000 m².

5.2.13 Øvrige aktiviteter i Århus

I Århus er der uden for delområderne 1-11 loka-
liseret følgende enheder: 

• Forsøgsgården Påskehøjgaard (Trige)
• Retsmedicin (Skejby Sygehus)
• Idræt (Frederiksbjerg)
• Ole Rømer Observatoriet (Højbjerg)
• Humanistiske fagområder (Moesgård)

2010-12 2013-16 2017-22 2023-28 I	alt
igangværende byggeri 11.000 0 0 0 11.000
Byggemulighed 500 0 0 0 500
ny lokalplan 0 8.000 0 0 8.000
lejemål 0 0 0 0 0
Potentiale	i	perioden 11.500 8.000 0 0 19.500

I løbet af 2013 forventes det nybyggede Moesgård 
Museum ibrugtaget. I dag er herregården Moes-
gård hjemsted for humanistiske fagområder 
under Aarhus Universitet, og ved ibrugtagning 
af det nye museum bliver der ledige lokaler, der 
kan anvendes til universitetsformål.

Aarhus Universitet, Fuglesangs Allé
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5.2.14 Opsummering vedr. 
rummelighed i Århus

Nedenstående tabel sammenfatter potentialet 
for udvidelse af bruttoetagearealet i Århus. 

2010-12 2013-16 2017-22 2023-28 I	alt
igangværende byggeri 28.417 0 0 0 28.417
Byggemulighed 7.500 44.135 17.475 1.065 70.175
ny lokalplan 0 70.200 203.500 210.000 483.700
lejemål 41.100 23.800 10.000 0 74.900
Potentiale	i	perioden 77.017 138.135 230.975 211.065 657.192

Aarhus Universitet råder i 2010 over 417.059 m² 
i Århus. Hertil kommer, at 28.417 m² er under 
opførelse. Under de opstillede forudsætninger 
er der i Århus et potentiale på 657.192 m². 

Set i lyset af den usikkerhed, der er med hen-
syn til, i hvilket omfang alle arealmuligheder 
kan realiseres, må universitetet fortsat være på 
udkig efter yderligere arealmuligheder inden for 
nærområdet for at sikre tilstrækkelig robusthed 
i den fremtidige arealplanlægning. Det vil i den 
forbindelse være nødvendigt at foretage en række 
vurderinger af markedsvilkårene, og bl.a. afveje, 
om det afledte huslejeniveau er acceptabelt. 

Ovenstående handler om universitetets egne 
arealbehov, men hertil kommer behovet for areal 
til samarbejdspartnere (innovationsmiljøer, 
forskerparker m.v.), som skal være placeret i 
umiddelbar nærhed af universitetets aktiviteter. 
Det er derfor i universitetets interesse at med-
virke til at sikre yderligere arealer til placering 
af samarbejdspartnere og til boliger.

Sammenfattende er det afgørende for den fysiske 
udbygning af campus i Århus:

1.  at bygningskomplekset på Lille Barnow rea-
liseres. 

2.  at den igangværende omdannelse af erhvervs-
området på Katrinebjerg fortsætter, således 
at IT-byen Katrinebjerg kan videreudvikles.

3.  at mulighederne for udbygning i Universi-
tetsparken syd realiseres med respekt for, 
at områdets enestående karakter bevares.

4.  at den planlagte omdannelse af Århus Syge-
hus’ bygninger på Nørrebrogade til en an-
vendelse for Aarhus Universitet finder sted.

5.  at der inden for ”sommerfugleplanen” – hvor 
der viser sig mulighed herfor – sker en æn-
dring fra den nuværende anvendelse (bolig 
og erhverv) til universitetsformål.
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5.3	 Emdrup

Aarhus Universitets hovedaktiviteter i Emdrup 
er i dag lokaliseret i et bygningskompleks på 
32.583 m², som består af følgende bygnings-
afsnit:

Bygning A (Tuborgvej 164).Det øverste undervisningsafsnit er renoveret i 2005.
Bygning B (Emdrupvej 103). Bygningen er delvist renoveret i 2005.
Bygning C (Tuborgvej 166). Størstedelen af bygningen skal renoveres, 
 inden lokalerne kan anvendes til et nutidigt formål.  
 Ca. 1.590 m² anvendes til kontorer, kantine og undervisningslokale. 
Bygning D. Består af følgende 2 bygninger: 
 Bygningen på Emdrupvej 115 B, som er i 3 etager og er renoveret. 
 Bygningen på Emdrupvej 115 C, som er i 1 etage og sammenbygget med bygning B. 
Bygning X. Bygningen er opført i 2005. 
Bygning J. En villa, der er indrettet med kontorer.

Bogstav F angiver et eksternt lejemål på 1.010 
m² hos Mediehøjskolen.

Ejendomskomplekset, der huser Aarhus Uni-
versitets aktiviteter, er ikke omfattet af lokalplan. 
Udvidelse af bygningsarealet eller ændret an-
vendelse forudsætter derfor udarbejdelse af ny 
lokalplan og et kommuneplantillæg.

Bygning C rummer gennem renovering et 
yderligere potentiale på 2.100 m².

På sigt kan der være et potentiale for at øge 
antallet af m², som disponeres til universitets-
formål. Fremlejekontrakten vedr. bygning F 

indeholder en tilkendegivelse af, at lejemålet 
kan udvides fra én til tre etager i bygningen. 

Inden for området er der gennem udarbejdel-
sen af en ny lokalplan et potentiale på 13.202 m². 

Set i forhold til de eksisterende bygninger 
kan det overvejes at nedrive Emdrupvej 115 
C og opføre et byggeri i 3 etager svarende til 
Emdrupvej 115 B. På området er der rester af en 
krins (et ovalt haveanlæg markeret af en række 
træer), som der er visse kulturmiljømæssige 
bevaringsinteresser knyttet til.

Aarhus Universitet, Emdrup
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5.4	 Aarhus	Universitets		
	 	 lokaliteter	uden	for		
	 	 Århus	og	Emdrup

I de følgende afsnit beskrives kort beliggenhed 
og potentiale for Aarhus Universitets lokaliteter 
uden for Århus og Emdrup, hvor der foregår 
forskningsaktiviteter, jf. oversigtskort i afsn. 
2.1. Forskningsstation Zackenberg på Grønland 
er dog ikke beskrevet nærmere.

2010-12 2013-16 2017-22 2023-28 I	alt
igangværende byggeri 0 0 0 0 0
Byggemulighed 2.100 0 0 0 2.100
ny lokalplan 0 13.200 0 0 13.200
lejemål 2.000 0 0 0 2.000
Potentiale	i	perioden 4.100 13.200 0 0 17.200

Det vil være relevant at undersøge mulighederne 
for at udvide rummeligheden, evt. ved at lade 
arealer i nærområdet overgå til Aarhus Univer-
sitets anvendelse. Det skal bemærkes, at der i 
nærområdet i forvejen er lokaliseret en række 
institutioner med uddannelses-, forsknings- og 
udviklingsaktiviteter. 

Sammenfattende er det afgørende for den fysiske 
udbygning af campus i Emdrup:

1.  at rummeligheden inden for det nuværende 
bygningskompleks udnyttes fuldt ud gennem 
udarbejdelsen af en ny lokalplan

2.  at der arbejdes for at inddrage øvrige byg-
ninger i nærområdet til universitetsformål
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5.4.1 Birk Centerpark, Herning

Handels- og IngeniørHøjskolen er lokaliseret i 
Birk Centerpark 15, hvor det indgår i et område 
med flere uddannelses- og kulturinstitutioner.
Bygningsmæssigt rådes der over ca. 9.900 m². 
Der er en restrummelighed svarende til 2.200 
m². En yderligere udvidelse ud over restrum-
meligheden kræver udarbejdelse af ny lokalplan 
eller disposition over en anden matrikel inden 
for området.

2010-12 2013-16 2017-22 2023-28 I	alt
igangværende byggeri 0 0 0 0 0
Byggemulighed 2.200 0 0 0 2.200
ny lokalplan 0 0 0 0 0
lejemål 0 0 0 0 0
Potentiale	i	perioden 2.200 0 0 0 2.200

Aarhus Universitet, Herning



Visionsplan
2010-202838 udBygningsMuligheder

For aarhus uniVersitet

2010-12 2013-16 2017-22 2023-28 I	alt
igangværende byggeri 0 0 0 0 0
Byggemulighed 0 0 0 0 0
ny lokalplan 1.500 1.500 1.500 1.500 6.000
lejemål 0 0 0 0 0
Potentiale	i	perioden 1.500 1.500 1.500 1.500 6.000

5.4.2 Vejlsøvej, Silkeborg

Væsentlige elementer af Aarhus Universitets 
miljøforskning finder sted i Silkeborg, hvor ak-
tiviteterne er lokaliseret i sammenhæng med en 
lang række andre videns- og rådgivningsvirk-
somheder inden for miljøområdet. 

Bygninger er lokaliseret på Vejlsøvej 25 og 
Vejlsøvej 37. I alt rådes der over 6.330 m².

En udvidelse af bygningsmassen forudsætter 
tilkøb af arealer og efterfølgende udarbejdelse 
af en ny lokalplan, der udstikker rammerne for 
nybyggeri, og der foreligger en forhåndsaftale 
med Silkeborg kommune om dette køb. 
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Aarhus Universitet, Silkeborg
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Aarhus Universitet, Foulum
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5.4.3 Foulum, Viborg

Foulum huser hovedparten af Aarhus Univer-
sitets jordbrugsvidenskabelige aktiviteter. I 
området er der også etableret en forskerpark, 
som er målrettet fødevareerhvervet. Der rådes 
over i alt 97.209 m².

Strategien for den fysiske udbygning af Aar-
hus Universitet lægger ikke op til udvidelser i 
Foulum, og derfor er der ikke foretaget en vur-
dering af restrummeligheden.

5.4.4 Flakkebjerg, Slagelse

Aarhus Universitet har aktiviteter inden for jord-
brugsforskning i Flakkebjerg, hvor der rådes 
over 15.362 m². 

Strategien for den fysiske udbygning af Aar-
hus Universitet opererer ikke med udvidelser i 
Flakkebjerg, og derfor er der ikke foretaget en 
vurdering af restrummeligheden.

5.4.5 Årslev

Aarhus Universitet har aktiviteter inden for jord-
brugsforskning i Årslev, hvor der rådes over 
22.248 m². 

Strategien for den fysiske udbygning af Aar-
hus Universitet opererer ikke med udvidelser i 
Årslev, og derfor er der ikke foretaget en vur-
dering af restrummeligheden.



Visionsplan
2010-202842 udBygningsMuligheder

For aarhus uniVersitet

5.4.6 Roskilde

Aarhus Universitets aktiviteter i Roskilde er 
lokaliseret som en del af forskningsområdet 
Risø. Lejemålet er på 11.874 m². 

Strategien for den fysiske udbygning af Aar-

hus Universitet lægger op til, at aktiviteterne flyt-
tes fra Roskilde inden for planperioden (2028) 
under hensyntagen til, at der skabes størst mu-
lig faglig udvikling inden for de økonomiske 
rammer. Der er ikke foretaget en vurdering af 
restrummeligheden.

5.4.7 Kalø, Syddjurs

Aarhus Universitet har en række forskningsak-
tiviteter inden for natur- og miljøområdet, som 
er lokaliseret på Kalø sammen med en række 
enheder under Skov- og Naturstyrelsen. Der 
rådes over i alt 2.119 m².

Strategien for den fysiske udbygning af Aar-
hus Universitet lægger ikke op til udvidelser i 
Kalø, og derfor er der ikke foretaget en vurdering 
af restrummeligheden.


