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Styregruppemøde den 22. juni 2022 
Frandsensalen  
 
 
Deltagere:   
Brian Bech Nielsen, Berit Eika, Arnold Boon, Thomas Pallesen, Johnny Laursen, Anne-Mette 
Hvas, Eskild Holm Nielsen, Kristian Pedersen, Lone Ryg Olsen, Jørgen Lang, Charlotte 
Lyngholm Bom, Kristian Thorn og Karl Christensen 
 
Gæst: Michael Viby Rasmussen (pkt. 1 – 4) 
 
 

Resume 
 
 

Opfølgning på universitetsledelsens strategiske drøftelser af Campus 2.0 
den 19. april og den 19. maj 2022  

Opsamling: 
Styregruppen drøftede mulige scenarier for, hvordan den overordnede vision for cam-
pusudviklingen i Aarhus kan fastholdes. Det blev besluttet at gå videre med et af senari-
erne, som nu skal belyses yderligere gennem beregning af økonomiske konsekvenser. 
Tilrettelæggelse af proces for realisering af scenariet skal finde sted i dialog med 
Arts. 
Styregruppen besluttede desuden, at mulighederne for fysisk at forbinde campusom-
råderne i Aarhus skal belyses nærmere. 

 
Godkendelse af helhedsplan for de fysiske rammer for AU’s aktiviteter på 
Katrinebjerg   
Opsamling: 
Styregruppen godkendte, at scenarie 3 lægges til grund for helhedsplanen for AU’s 
aktiviteter på Katrinebjerg. Senariet går ud på at igangsætte en mindre ombygning af 
nuværende bygninger på ”IT-hjørnet” og i ”IT-Parken” på Katrinebjerg samt etablere 
et nybyggeri på 8.850 kvm ved siden af. Senariet skal understøtte universitetets IT- 
og ingeniøraktiviteter. Samtidig får studerende og medarbejdere i området bedre 
rammer for samarbejder og synergier mellem uddannelserne. De økonomiske konse-
kvenser skal uddybes og præciseres. Læs mere i nyhed. 

Styregruppen afventer beslutningsforslag om TECH’s udvidelse på Gustav Wieds Vej 
evt. som alternativ på Katrinebjerg.  

 
Drøftelse af markører i ’Designstrategi for udearealer på Aarhus Univer-
sitets campus i Aarhus’   
Opsamling: 
Styregruppen godkendte, at der gennemføres en ensartet skiltning på AU, og at uni-
versitetets skiltepolitik opdateres, herunder fastlæggelse af engelsk skiltning på AU.  

 

https://www.au.dk/om/profil/nycampus/vis/artikel/rektor-om-katrinebjerg-planer-vi-skaber-et-grundlag-for-et-mere-levende-studie-og-forskningsmiljoe
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Status vedr. plan for spisetilbud i Universitetsbyen 

Opsamling: 
Styregruppen tog orienteringen om mulighederne for organisering af nye/alternative 
former for spisesteder i Universitetsbyen til efterretning.  

 
Status vedr. etablering af eksamenshal    

Opsamling: 
Styregruppen tog orienteringen om status vedr. placering af en fælles eksamenshal 
til efterretning.  

 
Status vedr. evt. fredning af Universitetsparken 

Opsamling: 
Styregruppen tog orientering om status for fredningssagen til efterretning. 

 


