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Styregruppemøde den 9. marts 2022 
 
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 Christense 
 

 

 

Resume 
 

Godkendelse af udviklingsplan for den nordlige del af Universitetsbyen  

Opsamling: 

Styregruppen godkendte, at der i bygningskompleks 1850 i Universitetsbyen anven-
des ca. 10.000 m2 til etablering af erhvervsfaciliteter, Level 2 og makerspace-facilite-
ter. Læs mere i nyhed: Nyt ’partnerhus’ på campus særligt til samarbejdspartnere. 

Styregruppen godkendte endvidere, at der anvendes 3.222 m2 til Aarhus BSS’ admi-
nistrationscenter i 1850. Flytning af administrationscenteret godkendes under for-
udsætning af, at der i efteråret 2022 foreligger en plan uden samlede økonomiske 
meromkostninger for AU for den fremtidige anvendelse af lejemålet i Tåsingegade. 

Forslaget om flytning af The Kitchen til bygningskompleks 1860 blev godkendt. 

Desuden blev det godkendt, at projektstyregruppen fortsætter undersøgelsen af mu-
lige driftsformer for spisetilbud i Universitetsbyen og fremlægger forslag til beslut-
ning på campusstyregruppemøde den 8. juni 2022. 

 
Godkendelse af ’Designstrategi for udearealer på Aarhus Universitets 
campus i Aarhus’    

Opsamling: 
Styregruppen godkendte ”Designstrategi – udearealer, Aarhus Campus” og bad cam-
pusgruppen udarbejde forslag til skiltning som en markør samt udarbejde forslag til 
andre markører.  

 
Status vedr. udarbejdelse af helhedsplan for de fysiske rammer for AU’s 
aktiviteter på Katrinebjerg    

Opsamling: 
Styregruppen tog orienteringen om status for arbejdet med udarbejdelse af helheds-
plan for Katrinebjerg til efterretning.  
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ABO vil iværksætte økonomisk analysesamarbejde mellem AU Bygninger, AU Øko-
nomi og fakulteterne med henblik på at sikre fakulteterne og campusstyregruppen et 
bedre beslutningsgrundlag vedr. de økonomiske konsekvenser. 

 
Status vedr. etablering af eksamenshal    

Opsamling: 

Styregruppen tog orienteringen om status vedr. etablering af eksamenshal til efterret-
ning og ønsker også en orientering om status på styregruppemøde den 8. juni 2022.  

 
Status vedr. evt. fredning af Universitetsparken 

Opsamling: 

Styregruppen tog orientering om status for fredningssagen til efterretning. 

 


