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 Notat 

Gennemgang af arealer til studiemiljø på FSA og i Universitetsbyen 

Dette notat redegør for arealer til studiemiljø i forbindelse med flytning af Aarhus BSS’ 
aktiviteter på Fuglesangs Allé (FSA) til Universitetsbyen.  
 
I nedenstående tabeller ses en opsummering af nettoarealer til studiemiljø på de to lokati-
oner - FSA og Universitetsbyen. Nettoarealet udgør arealet ved indvendig måling, dvs. 
svarende til gulvfladen i bygningerne. Det skal bemærkes, at der alene er tale om de area-
ler, hvor Aarhus BSS’ aktiviteter samles. 
 

FSA – samlet areal til studiemiljø (inkl. multirum og balkon i S-bygning) 
Øvre Multirum* 285 m2 
Nedre Multirum* 550 m2 
Balkon*  276 m2 
Studieområder 833 m2 (inkl. 300 m2 i ”Klubben”) 
Grupperum 693 m2 
Læsepladser (bibliotek, FSA)** 682 m2 
Samlet areal – studiemiljø FSA 3.319 m2 (nettoareal) 

Tabel 1: FSA – samlet areal til studiemiljø 

*Øvre og nedre multirum samt balkon udgør kantinearealet. Derudover er der et salgs- og produktionsareal, 

som ikke er medtalt. 

** Specialepladser er ikke medtalt, da det ikke er en del af det åbne studiemiljø, hvor alle studerende har ad-

gang. 

 
Universitetsbyen – samlet areal til studiemiljø  
Grupperum 758 m2 
Læsesale  500 m2 
Åben studiezone 1.457 m2 
”Klubben” 294 m2 
I alt – studiemiljø Universitetsbyen 3.009 m2 (nettoareal) 
Lobbyareal i Auditoriebygningen 794 m2 
Samlet areal – studiemiljø Universitetsbyen 3.803 m2 (nettoareal) 

Tabel 2: Universitetsbyen – samlet areal til studiemiljø 
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Ses der alene på grupperum og lignende i Universitetsbyen, som formelt henregnes til 
Aarhus, er der således omtrentligt 300 m2 mindre areal i Universitetsbyen sammenlignet 
med FSA.  
Kantineområderne på FSA (Øvre- og nedre multirum, samt balkon) er medtaget i bereg-
ningen. I Universitetsbyen etableres der en kantine i tilknytning til Aarhus BSS, som for-
melt set ikke henregnes til fakultetet. Derfor fremgår der ikke et areal for kantineområde i 
Universitetsbyen. 
Auditorierne på AU er fællesejet, men da Aarhus BSS har størst behov for store auditorier, 
er Auditoriebygningen overvejende dedikeret til Aarhus BSS. Hvis opholds- og lobbyarea-
let i Auditoriebygningen inkluderes, vil der samlet være et større areal til studiemiljø i 
Universitetsbyen set i forhold til FSA. Hertil kommer det nærtliggende ”Kedelhus”, som 
også vil indeholde studenter- og studieområder, men ligeledes heller ikke indgår i Aarhus 
BSS arealberegning. Studiemiljøet får endvidere et kvalitativt løft, bl.a. fordi auditorier og 
undervisningslokaler i Universitetsbyen vil kunne rumme flere funktioner. Der vil blive 
indrettet forskellige typer studiezoner, herunder stillezoner, fordybelseszoner og gruppe-
faciliteter samt moderne studiepladser med afsæt i de studerendes konkrete behov og øn-
sker. Studiemiljøet vil være samlet omkring undervisningslokaler og faglige miljøer, og 
placeret med direkte adgang fra det centrale strøg i Universitetsbyen. Således er arealet i 
Universitetsbyen langt mere dedikeret til studieområde end eksempelvis Multirummene 
på FSA i praksis er. Endelig skal det nævnes, at arealet til foreningslokaler på FSA i alt ud-
gør 331m2. I Universitetsbyen har foreningslokalerne fået en central placering ved ét af 
gårdrummene, og der er afsat 361 m2 med henblik på at bakke op om foreningslivet og at 
give det en central og synlig placering. Arealer til foreningslokaler er ikke medtalt i de 
ovenstående tabeller, da de i sagens natur anvendes af foreningerne, og dermed ikke med-
regnes i studiemiljøet, som er åbent for alle studerende.  
 
Det er vurderingen, at studiemiljøet forbedres både kvantitativt og kvalitativt i forbindelse 
med flytningen fra FSA til Universitetsbyen. Kvadratmetrene er bedre indrettet og dedi-
keret til studiemiljø, fordi de eksempelvis ikke skal bruges til eksamensafvikling eller ar-
rangementer for eksterne, som Multirummene på FSA pt. anvendes til i udstrakt grad. 
Desuden betyder flytningen til Universitetsbyen, at Aarhus BSS’ aktiviteter samles og bli-
ver en del af det centrale campus og dermed en del af de muligheder, som det nye, store 
campusområde på tværs af Universitetsparken og Universitetsbyen tilbyder. Ud over de 
forbedrede forhold indendørs, er der også bedre muligheder udendørs – både i Universi-
tetsbyen og Universitetsparken. Særligt forventes den nye plads omkring Auditoriebyg-
ningen i Universitetsbyen at være et attraktivt område.  
 
Sluttelig refereres til høringen forud for udbudsprocessen, hvor studerende og medarbej-
dere bidrog med løsningsforslag, der giver en bedre udnyttelse af pladsen, fx med flek-
sible lokaler, der både kan bruges til undervisning, studiepladser og grupperum samt en 
indretning, der sikrer sammenhæng mellem studieområder og de faglige miljøer. Input 
fra høringsprocessen er anvendt i forbindelse med udspecificeringen af byggeprogram-
met, som blev sendt i udbud i foråret 2020. Vinderen af udbuddet blev offentliggjort den 
12. april 2021, og forslaget opfylder til fulde de ønsker og behov, som Aarhus BSS har haft 



 
 

  
  

Side 3/3 

 

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 
AARHUS UNIVERSITET 
 

til faciliteterne i det nye byggeri. Projektet går derfor nu ind i sin næste fase, herunder i 
forhold til den konkrete indretning af studiemiljø/- arealer. Det tætte samspil og inddra-
gelse af studerende og medarbejdere prioriteres også højt i de kommende etaper af pro-
jektet. 
 
 


