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Dokumentet her indeholder idéer til, hvordan universitetets nye campusmiljø 
skal indrettes, når Aarhus Universitet i 2019 går i gang med indflytningen til byg-
ningerne på Nørrebrogade.  
 
Idéerne er indsamlet via kortene i AU’s informationsvogn, AUtocampus. Der blev 
indsamlet ca. 350 kort. 
 
Sådan læser du dokumentet:  
• Fed markerer en overordnet kategori 
• Kursiv markerer en underkategorier 
• For de idéer, som er blevet foreslået af flere personer, er der markeret med 

eksempelvis (x3), hvis der er tre personer, som har skrevet det. 
 
 
Fysiske rammer og inventar 
 
Inventar/indendørs 
• Wellness–bolde og massagestole (x2). 
• Mikrobølgeovne (x2). 
• Gode lænestole (x2). 
• Solceller på taget.  
• Transportabel bærbar og skrivebord. 
• Hæve/sænke-borde. 
• Attraktive studiepladser = bløde stole, borde der passer i højden! 
• Senge til en lur (det er vi flere, der har snakket om). 
• God kaffemaskine, ligesom på statsbib., hvor man kan vælge mange forskellige 

typer. 
• Funktionelle døre i søaudi. 
• ”Fast tracks” (ligesom i lufthavne). 
• Sofagrupper. 
• Flere knager/garderobe til overtøj. 
• Skabe hvor man kan have tasker/bøger. 
• Et bibliotek. 
• Flere opbevaringsfaciliteter. 
• Vaskemaskine/tørretumbler. 
• Lej en drømmeseng. 
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• Nok stikkontakter. 
• En filial til bibliotekerne. 
• Lyse og åbne områder. 
• Nogle flere steder at slappe af, f.eks. sofaer, hvor man kan tage en lur.  
• Anskaffe en reaktions-spillemaskine, hvor man skal klikke på de knapper, som 

lyser op. 
• Undgå kunst som ødelægger lokalernes funktion. 
• Flere planter alle steder. Der er forskellige planter, der egner sig bedre end andre 

til kontormiljø. De renser luften og øger aktivitetsniveauet med op til 20 %. Det 
er kun godt, og det grønne er godt mentalt. 

• Bedre stole i forelæsningslokaler /auditorier! 
- Stolene i store ANA er næsten 90 graders vinkel, og der er koldt. 

• Sodavandsautomater. 
• Gode områder til forskellige arbejdsmetoder – selvstudie og gruppearbejde 
• En hall med et flygel, hvor dem der kan spille, kan give et nummer. 

- Brug evt. flygelet fra Statsbiblioteket, som ikke bliver brugt 
 
Lokaler 
• Studieboliger/kollegieværelser (x24). 

- 1- og 2-værelses 
- Giver liv 24/7 

• Lokaler til studenterforeninger/aktiviteter (x6). 
• Tekøkken (x4) så frokost/aftensmad kan varmes. 

- Kogende vand til te og kaffe 
- Mikrobølgeovne 

• Lokaler til små, nyopstartede virksomheder (x4). 
- Startup-miljø hvor alle kan være med og sparre med hinanden. Både nyud-

dannede og folk med 1-5 års erhvervserfaring (eller ældre?) 
• Loungeområder/lækre kreative rum (x3). 
• Festlokaler (x3). 
• Soverum til powernaps (x3). 
• Boliger til internationale studerende (x2). 
• Midlertidige boliger til gæsteforskere (x2). 
• Gode, nye auditorier (x2). 
• Scene til AU’s talenter (x2) koncerter, foredrag, revyer osv. – så resten af Aarhus 

kan komme og se hvad vi kan = mødested for AU og by. 
• Bedre lokaler til frivillige foreninger (x2). 

- Mulighed for at foreninger kan leje sig ind i lokaler á la Dokk1 
• Lange åbningstider.  
• Åbne rum med lækker indretning. 
• Brug Stakladen som læsesal. 
• Stillerum ligesom i lufthavne og i private virksomheder. 
• Større konference/arrangementsfaciliteter på campus, der kan rumme op til 

1900-2000 gæster. Kan også bruges til fx koncerter, studiearrangementer mv. 
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• Boliger til ældre. 
• Flere kontorer til specialestuderende. 
• En mere holistisk boform. 
• Mere plads i laboratorier. 
• Flere forskningslaboratorier. 
• Stort auditorium – vi er mange om søaudi. 
• Flere studenterkøkkener. 
• Bygning så fredagscaféerne kan lave store fester sammen/festlokaler. 
• Fællesrum, eventuelt med køkken, lignende Regnecentralen på Katrinebjerg. 
• Studiested – borde, stole, mødelokaler etc. 
• Lokaler med ordentlige temperaturer. 
• Specialepladser. 
 
Udendørs 
• Grønne områder (x8).  

- Mere grønt blandt bygningerne, så det nærmest er en fortsættelse af unipar-
ken 

• Frie træningsområder (ligesom i Risskov) (x4). 
• Flere parkeringspladser (helst uden omkostninger) (x3). 
• Flere bænke – samlingssteder til at læse og spise sammen socialt (x3). 

- Med halvtag 
• Gode udendørsarealer (x2) til sommerbrug (godt med frisk luft, når man arbej-

der/læser ude). 
• Hæveautomater (x2). 
• Tagterrasser (x2). 
• Flere steder til cykelparkering/cykelskurer (gerne overdækkede) (x2). 
• Innovative udendørs læsepladser (x2). 
• En ekstra sø. 
• Cykelsti (bedre trafikforhold i uniparken). 
• Bedre mulighed for parkering af cykler i søaudi. 
• Et socialt-aktivitetsrum udendørs med boldbaner (specielt basketballbaner). 
• Adgang til rum med bolde, frisbee, sjippetove etc. 
• Gerne udearealer med wifi. 
• Mulighed for at grille i universitetsparken.  
• Bedre mulighed for at sidde ude både til hygge og for at læse. 
• Masser af træer og (vild) natur. 
• Hængekøjer. 
• Køkkenhave. 
• Fuglereder 
• Man kunne bygge et stort drivhus á la orangeri som væksthusene med stisystem 

bord/bænke. Man kunne få pensionister til at passe grønne områder. 
• Mere belysning. 
• Udendørs læsesal. 
• Gode stier - fremkommelige med barnevogn, cykel mv.  
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Studiefaciliteter 
 
Fysiske rammer 
• Flere læse- og gruppearbejdspladser (x33). 

- Hyggelige med bløde lænestole og afslappet atmosfære (x3) 
- Åbne og visuelt inspirerende læsepladser, der ikke er fagspecifikke 
- Studienære 

• Små grupperum (x22). 
- Små = der kan være flere af dem, så man ikke skal booke lang tid i forvejen 

(x2) 
- Nyt system til at booke rum 
- Bedre grupperum med klassiske tavler (x2) 
- Gruppesteder med plads til 4-8 personer 
- Flere små lukkede rum til samarbejde 
- Kun plads til én gruppe i hvert lokale 

• Flere og bedre læsesale (x3). 
- God stemning, forskellige læse-positions-muligheder, forskellige studiemil-

jøer, forskellig belysning osv. 
- Bedre stole på læsesalene  

• Gode fysiske forhold i undervisningslokalerne – udluftning, ergonomisk korrekte 
borde og stole, stik, gode it-muligheder. 

• Læsesale oppe under tagene. På det gamle hospital med ovenlys-vinduer, luft og 
udsigt. Sådanne læsesale og studiepladser er ikke bare tiltrængt, men vil flytte 
AU ind i fremtiden og tiltrække studerende fra hele verden. Uden for læsesalene 
kan der laves balkoner, plantes træer (på toppen af byen) osv. Der kunne yder-
mere etableres gangbroer (high-lines) mellem centrale bygninger. Riv ca. 50% af 
bygningerne ned og omdan til grønne områder. 

• Større lokaler med plads til 30+ mennesker 
• Udendørs studiecafé. 
• Separation af studie- og fritidsområde. 
• Arealer til både studie og fritid. 
• Afslapningsmiljøer med madrasser og lænestole til ”miljøskifte” i læsningen. 
 
Tilbud 
• Praktik under uddannelsen (x2). 
• Fredagsbar/café (x2). 

- Samlet fredagscafé på tværs af uddannelser 
• Muligheder for oplæg fra studerende a la TEDTalks. 
• Flere studieturer (måske endags/weekender). 
• Flere fag. 
• Flere uddannelsesmuligheder (flere linjer). 
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• Platforme, hvor professorer, undervisere og studerende kan have en ligeværdig 
dialog og vidensudveksling. Med mere lige og bæredygtig social uni, vil man som 
studerende føle sig mere inkluderet og engageret i at være studerende. 

• Intelligente måder, der viser, hvor der er ledige studiepladser (jf. parkeringsplad-
ser ledige-skilte i byen). 

• Flere praktikpladser til de uddannelser, der kræver dette. 
• Mulighed for at lave frivillige arrangementer. 
• Gratis kaffe/te. 
• Gratis print. 
• Mulighed for at være i laboratorie. 
• Mere plads til studenterforeninger. 
• Opstartsfest til at indvie de nye arealer. 
• Stort bibliotek på tværs af studier. 
 
Forslag til specifikke studier 
• Katrinebjerg/datalogi. 

- Mangler grønne områder til afslapning (x2) 
- Generelt mangel på studiepladser alle andre steder end IT-byen 
- Lektiecaféer med mange timers bemanding om eftermiddagen 

• Ingeniøruddannelsen: Fedt at få samlet lokalerne og derved alle ingeniørretnin-
ger på ét samlet sted. 

• Medicin. 
- Mangler nyere og mere udviklede bygninger 
- Øvelokaler/praktiske lokaler til medicin 
- Kantine 

• Hangøvej og Jens Baggesens Vej. 
- Mere plads til kemi- og biotek-ingeniører på Hangøvej og Jens Baggesens Vej 

+ bedre faciliteter 
- Hangøvej + Jens Baggesensvej er en smule isoleret fra resten af Campus. Det 

kunne være godt at være mere samlet 
- Vi savner en kantine eller bare en kaffeautomat på Hangøvej og Jens Bagge-

sens Vej 
- Arrangementer på tværs af Katrinebjergs studerende 
- Renovation af Adorno-bygningen 

• Arts på Nørrebrogade – især teologi. 
• BSS. 

- Mangler studiepladser 
• Nobel. 

- Flere undervisningslokaler 
 
 
 
 



 
 
 

    

Side 6/9 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

Fritidsfaciliteter 
 
• Lav ”pauserum”, hvor de studerende kan holde lidt sjove/aktive pauser, når de 

har arbejdet yderst intensivt. F.eks. med bordtennis, bordfodbold, interaktive 
spil, kæmpe skakspil mv. (x6). 

• Musiklokaler (x4). 
• Værksteder (x3). 

- Et sted man kan tage hen og reparere på sin cykel eller lave andre kreationer. 
Man kunne f.eks. tage et kørekort til værkstedet og købe træ og metal 

- 3D-print, lasercut, værktøj 
- Ét alle kan bruge 

• Biograf (x2). 
• Billiard. 
• Brætspilsområde. 
• Læse-café. 
• Lyttebøger. 
• Lokaler til fritidsaktiviteter som f.eks. selvarrangeret yoga  
• Klappe-geder. 
• Pop-up events. 
• Billig spa/ afslapningssted (Spanien er for dyrt). 
• Mulighed for at bade på uni. 
• Køkkenhaver man kan leje. 
 
Idrætsfaciliteter 
• Motionscenter (x14). 
• Flere motionstilbud (x6). 
• Svømmehal (x6). 
• Beach volley/alm. Volley (x6). 
• Boldbane/boldbur (x5). 
• Basket (x4). 
• Sportshal (x3). 
• En atletikbane (400m eller 200m) tilgængelig for ansatte og studerende (x2). 
• Løberuter (x2). 

- Brede/lyse/oplyste 
- Blødt underlag f.eks. jord eller grus 

• Multihal (x2). 
• Flere sportsfaciliteter, så studerende kan lave sportsforeninger af studerende – 

for studerende, så det passer til studielivets tider, økonomi og sociale behov.  
• Facilitering af fysisk aktivitet (eks.) boldspil á la på VIA, måske plads til det på 

universitetshospitalet. 
• Fitness for medarbejdere.  
• Gøglerrum. 
• Springgrav. 
• Klatrevæg/-rum. 
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• Disc golf faciliteter. 
• Lokaler til AUS (Aarhus Universitets Sport) og evt. ASG (Aarhus Studentergym-

nastik): Universitetet kan godt gøre noget mere ud af det billige sportsalternativ, 
der allerede findes. 

• Mulighed for aktive pauser. 
 
Butikker 
• Efterspørgsel på flere butikker (x2). 
• En lille merchandiseshop – vi får mange spørgsmål omkring det, når vi har uden-

landske gæster. 
• Bogcafé, hvor man kan låne en bog og få en kop kaffe/mad. 
 
Mad/drikke 
• Kaffebar (x8) fx., Street Coffee / Starbucks. 
• Flere caféer (x7). 
• Dagligvareforretninger tæt på (fx Netto/Fakta/Rema) (x5). 
• En bar/værtshus (x3). 
• Billige aftensmadscaféer (x2). 
• En købmand. 
• En kiosk. 
• Økologisk café. 
• Børnevenlig café. 
• Butikker tæt på læsesalene. 
• Mulighed for at købe aftensmad – især i eksamensperiode, hvor matematisk kan-

tine er lukket. 
• Pølsevogn. 
• Sandwichsteder. 
• Udliciter mad og kaffe! AU skal afspejle byens fokus på mad (det er desuden en 

bedre økonomisk løsning – se væksthusene!).  
 
Kantine 
• Flere som matematisk (x3). 
• Lange åbningstider (x3). 
• God. 
• Flere som på BSS. 
• Priser pr. vægt. 
• Billig. 
• Flere. 
• Økologi. 
 
Kultur 
• Koncerter (x2). 
• Kunst (workshops, teater mm.). 
• Amatørteater. 
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• Events á la det der sker på Dokk1: ”Kom og hør hele Radiohead 1. album” etc. 
 
Et sammenhængende universitet/fællesskab på tværs af studier 
• Mere samarbejde og socialt liv mellem forskellige studier og på tværs af fakulte-

ter (x4). Det kan løses med studiecaféer el.lign. 
• Debating Society (both training and practice) (x2). 
• Mere tværfaglighed. 
• En bedre mulighed for at møde folk fra forskellige fakulteter (#isoleretinobel). 
• We need to make sure that the campus is one entity and connected. I suggest a 

focus on this because Nordre Ringgade and Randersvej presents a challenge. The 
break up the campus. Bridges and tunnels for walkers and bikers are needed.    

• Mere integration med BSS. 
• Skabe sammenhæng mellem… 

- Ny og gammel campus 
- By og campus 

• Mere arbejde med udvekslingsstuderende. 
• Noget der bringer folk sammen gennem fritidsinteresser frem for studieretnin-

ger. 
• Synes faktisk der er et rimeligt godt miljø på Aarhus Campus. Der kunne dog gø-

res mere for at få folk sammen på tværs af fag. Altså udover fredagsbarerne. 
• Meet and Greet (zone/café). Mød studerende fra andre studier. 
• Studiemiljøer hvor der er forskellige temaer. 
• Fakultetsoverskridende område. 
• Open mic for forskere – foredragscafé hvor forskere fortæller om deres forskning 

(annonceres fx i Aarhus Onsdag). 
 
Faciliteter for andre end studerende 
• Aktiviteter for børnefamilier i uniparken, f.eks. børnehave/-legeplads i universi-

tetsområdet + Nørrebrogade (x3). 
• Daginstitutioner (x3). 

- Evt. på timebasis 
• Mulighed for international børnepasning (x2). 
• Pladser, hvor mødre som studerer, kan mødes. 
• Byttecentral. 
• Børneuniversitet. 
• A community that is part of the university but also the city – make it feel more 

like it’s part of the city. Play areas/sitting area with kids. Community garden.  
• Find inspiration hos bibliotekerne. 
• Sundhedsplejerske holder oplæg om overgangskost for mødre på barsel. 
• Hvad med et legehjørne for fædre på barsel, hvor de kan mødes? 
• Hyggekrog hvor unge og ældre kan strikke/lave håndarbejde og inspirere hinan-

den. 
• En afdeling af Folkeuniversitetet på den nye campus. 
• Lektiehjælp til gymnasieelever. 



 
 
 

    

Side 9/9 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 
Samarbejde med eksterne aktører 
• Mere erhverv på campus (x2). 
• Bedre muligheder for NGO’er og andre foreninger (ikke au-foreninger) for at  

være på uni og oplyse/holde kurser/oplæg etc. 
• Som statskundskaber så synes jeg til tider, det kan være svært at få et indblik i, 

hvad erhvervslivet kan på mit område (eller nok mere, hvordan jeg passer ind i 
det private). Det kunne være mega fedt, hvis det blev bedre integreret – og ikke 
bare et møde i kvarteret. 

• Praktik for at styrke kontakt med erhvervslivet. 
 
Stemning 
• Campus skal være inspirerende. 
• Man skal føle sig velkommen. 
• Modernitet. 
• Hygge. 
• Spændende campus, som overrasker en når man bevæger sig rundt. 
• Jeg synes, I skal gøre noget for at gøre miljøerne sociale og livlige, og ikke blot et 

sted, man kommer og får undervisning og går hjem igen. Integrere boliger, kon-
torer, caféer, boglader osv. 

• Gør det hyggeligt og menneskeligt. 
 
Øvrigt 
• Bæredygtighed (x2). 
• AU skal udemærke sig ift. KU. 
• Aarhus og AU er for mig to forskellige ting som konstituerer hinanden – kontra-

ster skal fremhæves! 
• Integration af vedvarende energi (primært solenergi) og energieffektive løsninger 

i bygningsmassen. 
• Bevar i vidt muligt omfang den historiske arv fra hospitalet. 
• Regeringstiltag kan ødelægge studiemiljøet. 
• Undgå at det er almindelig praksis, at der er undervisning til kl. 18. 

- Både for undervisere og for studerendes skyld. 
- Ift. eksempelvis børneafhentning og studiedeltidsarbejde. 

• Inspiration af Dokk1, som er et meget populært sted at være for studerende. 


