
Referat af møde i husudvalget for AU 
Campus Emdrup 25. marts 2022 
 

Dagsorden 

 
 Status på campusudviklingsprojektet, herunder 

o Tidsplan for ombygning og klargørelse af ’Spisestedet’ og trappen op til aulaen 
o Hvornår ophører Krydsfeltet med at være byggeplads? 
o Hvornår flytter kantinen? 
o Hvornår kan Amfiscenen bruges? 
o Hvornår kan Cafeen og Udsigten tages i brug?  
o Bøger i ’Mødestedet’? 

 Løbende vedligeholdelsesarbejder/byggeprojekter på campus 2022 

 Parkeringsarealer - opstilling af ladestandere og evt. tidsplan?  

 Eventuelt 

 
 

Referat 
 

Campusudviklingsprojektet 

’Spisestedet’ (den nye kantine i Krydsfeltet og ved den tidligere indgang til biblioteket), herunder ny 
trappe op til aulaen og nyindretning af amfiscenen , ’Cafeen’ (siddepladser til spisning i aulaen på plan 0, 
1 og 2) samt ’Udsigten’ (toppen af den nye brede trappe mellem plan 1 og 2 i aulaen) forventes færdige 
1. juli og tages i brug henover sommeren. 
 

Kantinen 
Kantinen i C-bygningen lukker 1. juli og åbner første eller anden uge i august i det nye ’Spisestedet’.  
(dato afventer) med samme udbyder frem til 1. oktober (Jespers Torvekøkken). Kantinedriften skal i 
udbud, og udbudsvinder står for drift fra 1. oktober. 
 
Kommentarer til kantinedrift kan sendes til kantineudvalget: 
 

 Christine Wernberg Dalhoff (DPU) 

 Karen Wistoft (DPU) 

 Else Thousig (DPU) 

 Lars Mitens (Arts Bygningsservice) 

 Berit Granum (Mitens (Arts Bygningsservice) 
 

Bøger i Mødestedet 
Der arbejdes på at skaffe bøger til Mødestedets boghylder, der både skal tjene til dekoration og 
lyddæmpning. 
 



 
Løbende vedligeholdelsesarbejder/byggeprojekter på campus 2022 
 

”Smøgen”/brandvejen bag bygning B 
Renoveringsarbejde, der vil være støjende, igangsættes hen over sommerferien i forbindelse med 
flytning af fjernvarmerør for at styrke soklen i B-bygningen med henblik på at forhindre 
vandindtrængning. 
Den nuværende skurby fjernes og erstattes af ny.  
 

Lys og strøm 
Der pågår løbende udskiftning af loftarmaturer i A- og D-bygninger for at skifte til strømsparende LED-
belysning.  
Der arbejdes på at skaffe el-stik nok til de studerende i undervisningslokaler. Målet er 1 stik pr. 3 
studerende. Det kommer til at knibe i festsalen, hvor de studerende anbefales at medbringe 
forlængerledninger.  
 

Affaldssortering 

Der er igangsat et affaldssorteringsprojekt, hvor der er fokus på arbejdsmiljøet. Målet er, at affald kan 
kildesorteres i køkkener, undervisningslokaler og lokaler med fælles skraldespande/poser. 
Forventes tidligst klar i 2023. Udfordringer i processen er bl.a. arbejdsmiljøhensyn til 
rengøringspersonale samt afhentning/bortskaffelse af affaldet – der vil blive behov for flere (om end 
mindre) affaldscontainere på affaldspladsen, og det kan blive nødvendigt at udvide den ind på 
nuværende græsarealer.  
 
Læs om rengøring og affaldshåndtering på campus Emdrup 
 

Projekt ’Vild natur’ 
Der opfordres til, at der ikke plukkes blomster fra campushaven, heller ikke fra de nye ’vild natur’-zoner. 
 

 
Parkeringsarealer - ladestandere 
AU undersøger, om og hvordan der kan opstilles ladestandere til elbiler på parkeringsarealer i Emdrup. 
Forventes tidligst i 2023.  
 

 
Eventuelt 
 
Modtagelse af pakkepost på campus 
Postnord har udfordringer med at levere pakkeposten det korrekte sted på campus: 
 
Al vareindlevering, herunder pakkepost, til AU Campus Emdrup: Emdrupvej 115B 
 
Pakkepost afleveres desværre ofte tilfældige steder på campus, eller sågar Irma på Emdrupvej.  
Den centrale postfunktion på Aarhus Universitet er i dialog med Postnord for at få løst problemet.  

https://medarbejdere.au.dk/administration/bygninger/bygningsservice/bygningsservice-arts/rengoering-og-affaldshaandtering/


Aftalen er, at Postnord indleverer al pakkepost til AU Campus Emdrup til Emdrupvej 115B, også selv 
selvom der evt. står Tuborgvej 164 som i adresse på pakken.  Herefter afleveres det internt på campsu af 
Arts Bygningsservice. 
 
Medarbejdere på campus, der modtager pakker på andres vegne for at hjælpe Postnord… eller ved en 
fejl, kan enten kontakte de korrekte modtagere direkte eller Peter H. Nielsen fra Arts Bygningsservice.  
 

Blufærdighedskrænker på campus 
I januar 2022 var der en blufærdighedskrænker på campus. Efterfølgende var der i en periode flere 
vagtrunder, og studieleder på DPU skrev til alle studerende om sagen, og om hvordan man forholder sig.  
I lignende tilfældes opfordres studerende eller medarbejdere til at melde episoder direkte til politiet, da 
politiet kun modtager anmeldelser fra de forurettede.  
 
Ekstrabladets dækning af sagen:  
 
https://ekstrabladet.dk/krimi/blotter-loes-paa-universitet-mindst-fire-kvinder-kraenket/9077588?ilc=c  
 

Tryghed på campus efter mørkets frembrud 

Der er ved at blive ansøgt om opsætning af standerlamper med LED på stien hele vejen rundt i 
campushaven, der giver bedre lys end de nuværende jordlamper, der kun lyser nedad.  
 
En gruppe unge holder til ved B-bygningen efter mørkets frembud. Den ronderende vagt er i dialog med 
dem og gør dem opmærksomme på, at de er velkomne, hvis de smider affald i skraldespande, ikke laver 
hærværk og ikke er til gene for andre.  

https://pure.au.dk/portal/da/persons/peter-henrik-nielsen(ceb81ebc-f006-4abe-82bf-e3f5b583fe6a).html
https://ekstrabladet.dk/krimi/blotter-loes-paa-universitet-mindst-fire-kvinder-kraenket/9077588?ilc=c

