
 

 

Møde i husudvalget AU – campus Emdrup 1. juni 

2021 
 

Husudvalgets hjemmeside:  

 https://edu.medarbejdere.au.dk/om-dpu/udvalg-naevn-og-fora/husudvalg-for-campus-emdrup/  

 

Vild natur i campushaven  

For at bidrage til biodiversitet (i overensstemmelse med AU’s strategi) planlægges der små områder 

med vild natur rundt omkring i campushaven, (17 områder, i alt 1157m2). Der kommer danske 

floraarter, som skal tiltrække sommerfugle, bier m.m. Der er søgt om midler fra AU’s gartnerpulje, og 

arbejdet forventes lavet i 2021. Projektet sker delvist på foranledning af og i samarbejde med 

studerende på DPU.  

Se billede på side 3 referatet.  

 

Status på campusudviklingsprojektet, herunder bygning C  

 ’Mødestedet’ i A-bygningen er færdigt og bliver allerede flittigt brugt af de studerende. 

Officiel indvielse af mødestedet udsættes til, at alle kan deltage i henhold til corona-

restriktioner, og slås formentlig sammen med indvielse af hele projektet (herunder af 

’Spisestedet’) 

Alle kan bruge Mødestedet, også på 2. plan (studiebalkonen) og 3. plan – ingen områder er 

forbeholdt særlige (medarbejder)grupper.  

 Hovedindgangen ved X-feltet er spærret af, fordi den nye kantine – ’Spisestedet’ - er under 

udarbejdelse frem til februar 2022, hvor det forventes taget i brug. Det mest støjende arbejde 

er overstået.  I uge 42 vil der komme noget støjende arbejde med gennembrydning til 

bygning A og trappen op til mødestedet i aulaen. 

 Bygning C lukker, når spisestedet tages i brug. Erstatning for C001 bliver D170, hvor der 

kommer flere pladser (ny kapacitet: 80 studerende + 1 underviser). 

 Tagmembranen og belægning er taget op over biblioteket/det kommende ’spisestedet’. Der 

bliver lagt nyt, så det ikke længere regner ned på biblioteket. Der kommer ikke græs, der er 

ikke nok jord til at græs kan gro – så der etableres et ”grønt” tag som en del af biodiversiteten 

(løgplanter og græsser, der ligger i kassetter og ikke klippes ned), der skulle blive kønt at 

kigge på. Forventes færdigt ca. 1. juli 

Dette arbejde har været forudsætning for at kunne etablere ’Spisestedet’. 

 

Vedligeholdelsesarbejder/byggeprojekter på campus 2021 

 Taget over den lave del af bygning D har haft råd/skimmel og er ved at blive renoveret og 

der kommer nye lofter og nye lamper med LED-belysning. Der vil blive opsat grå sofaer, til 

erstatning for de orange.. 

 Udskiftning til LED-belysning på hele campus sker løbende, så der kan spares energi. 

 Der kommer kønsneutrale toiletter på anmodning fra DPU-studerende. Tilbud på at få fjernet 

eksisterende urinaler i alle bygninger er ved at blive indhentet. Det er uklart om der er råd til 

at klare det hele i år eller om det skal se over en længere periode, da arbejdet kan blive 

omfattende. Alternativt den billigere løsning blot at sætte kryds henover urinaler og udskifte 

Herre/Dame-toiletskiltene med kønsneutrale skilte/piktogrammer. 

 Opdatering af skiltning på campus kører løbende samtidig med campusudviklingsprojektet 

 

Status på parkeringsforhold på campus 

https://edu.medarbejdere.au.dk/om-dpu/udvalg-naevn-og-fora/husudvalg-for-campus-emdrup/


Parkeringsforholdene/gældende restriktioner forbliver uændret indtil videre: parkering skal ske inden 

for båsene. (dvs. fortsat ingen registrering af biler som medarbejder eller studerende)  

 

Mulighed og vilkår for brug af ’Mødestedet’ til sociale/faglige arrangementer  

 ”Mødestedet”/Aulaen bookes ligesom tidligere og på samme vilkår som når der ellers 

bookes lokaler til arrangementer. Det kan ikke undgås, at der er andre, der bruger rummet, 

og hvis man booker til planlagt arrangement skal der tages hensyn til øvrige aktiviteter i og 

med at rummet ikke er afgrænset. Hvis man har et større arrangement, skal man sørge for 

oprydning/rengøring og evt. bestille ekstra rengøring. 

 ’Mødestedet’ ligger i lokalebooking og bookes via UVAEKA: 

https://edu.medarbejdere.au.dk/service-og-lokaler/undervisningslokaler/  

 

Sikring af rettidig info om støjende arbejder på campus, der kan forstyrre undervisning eller 

forskning 

De resterende store støjende arbejder i 2021 bliver placeret i uge 42.  

Andre støjende arbejder vil være af mindre karakter og vil blive placeret tidligt om formiddagen eller 

sent om eftermiddagen.  

Der afholdes byggemøde hver 14. dag, og driftsinspektøren melder info om evt. støjgener ud på 

DPUs medarbejderportal: https://edu.medarbejdere.au.dk/ -> Nyt fra DPU og Campus Emdrup 

Se også:  

https://medarbejdere.au.dk/administration/bygninger/bygningsservice/bygningsservice-arts/drift-

og-projektstatus/  

 

Eventuelt 

Alle opfordres til at huske at slukke kaffemaskiner og lukke vinduer, når de går hjem. 
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