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Fremtidig udvikling af Campus Emdrup   

Som resultat af den involverende pro-
ces i foråret, er studiemiljøets udvikling 
blevet diskuteret, og der er en række 
fokuspunkter som er vigtige for den vi-
dere udvikling af studiemiljøet på Cam-
pus Emdrup. 

I dag er det svært at fastholde de stu-
derende på Campus, på trods af at der 
som udgangspunkt er rigeligt med 
plads. Udbuddet af studie- og læseplad-
ser er af megen varierende karakter, og 
der er en tendens til at de studerende 
ikke ‘finder hinanden’.

Derfor skal studiemiljøet i fremtiden 
være mere samlet på campus, og der 
skal arbejdes med et varierende stud-
iemiljø, som både understøtter fordy-
bende som projektorienterende aktiv-
iteter samt bedre forhold for sociale 
og faglige samlinger. Det er vigtigt at 
sidstnævnte aktiveres af studerende og 
medarbejdere. 

I studiemiljøundersøgelsen ønsker de 
studerende ligeledes at såvel forholdet 
mellem de studerende forbedres som at 
forholdet mellem studerende og VIP’er 
understøttes i langt højere grad end i 
dag. 

Det er derfor ønsket, at Aulaén bliver et 
atraktivt MødeSted, hvor studerende, 
VIP og studierelaterede aktiviteter og 
funktioner kan samles, mødes både 
formelt og uformelt.
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UDVIKLING AF CAMPUSPARKEN
Emdrup er en bydel uden et særligt 
centrum eller en handelsgade og med få 
stærke destinationer. 
Utterslev Mose og Grundtvigs Kirke er 
dog kendte attraktioner, der bruges som 
udflugtsdestinationer og oplevelsesrige 
steder.

Campus Emdrup ligger lige ved siden af 
Emdrup Station, og S-toget gør det nemt 
at komme til. 
Det grønne område er oprindeligt tegnet 
til den tyske skole af March, og indehold-
te på daværende tidspunkt en løbebane 
samt andre sportsfaciliteter. 
Sidenhen er den redesignet af C. Th. 
Sørensen, som bl.a. tilføjede alléen rundt 
om den oprindelige løbebane. 

Det grønne område indeholder ligeledes 
to store markante kunstværker af Ingvar 
Cronhammar og Torben Ebbesen. 

Parken er i forbindelse med de seneste 
ændringer blevet åbnet mere op, men 
kun få i nabolaget kender til parken og 
benytter den. 
Parken er i sin tid anlagt med fokus på 
at understøtte udendørsaktiviteter som 
atletik og boldspil. 

Nu skal parkens historie genfortælles 
og indrettes med fokus på udendørsfa-
ciliteter, som kan indgå som en naturlig 
forlængelse af indendørs arbejds- og 
studiemiljøer. 

Der er potentiale for at dyrke både de 
nuværende kvaliteter og tilføje nye ele-
menter og møbler, som fordrer udvikling 
og en eksperimenterende tilgang. 

Campus Emdrup Park kan blive den 
grønne oase som tilbyder indblik i 
hvad der foregår inde i bygningerne og 
hvordan det gode udendørs læringsmiljø 
kan se ud og anvendes i praksis.

Der er desuden en mulighed for at 
styrke forbindelsen mellem Campus 
Emdrup Park og Emdrup Sø. 
Det vil dog kræve at forbindelsen over 
Tuborgvej styrkes væsentligt.


