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 2. december 2015 
 KEJ 
  
 
Bestyrelsesmøde den 15. december 2015  
Indstilling. Dagsordenens punkt 10.3 
 
 
Sag:  
 
Campus Life - Forbedring af de fysiske rammer for studiemiljøet på Odense campus. 
 
 
Bilag: 
 
1. Campus Life - rapport  
 
 
Sagsindhold: 
 
Campus Life er et projekt, der på baggrund af de studerendes gentagende kritik af de fysiske rammer på 
SDU i Odense (Campusvej 55), blev igangsat for at udarbejde en langsigtet plan for, hvordan universitetets 
fysiske rammer bedre kan understøtte det gode studiemiljø, som SDU stræber efter at opnå.  
 
Det tidligere fokus på, at studiemiljøet skal centrere sig omkring Gydehutten og Stenten, skaber i dag store 
studiemiljømæssige udfordringer pga. den øgede mængde af studerende og ansatte. 
 
Der er af denne årsag behov for at investere i studiemiljøet ud fra nogle nye principper for i fremtiden at 
kunne leve op til de studerendes ønsker og forventninger til et godt studiemiljø, samt for at kunne 
overholde brandmyndighedernes krav. 
 
Direktionen har på dets møde d. 26. november 2015 godkendt følgende principper for investering i 
studiemiljøet og indstiller, at investeringerne igangsættes: 
 

1. Det primære investeringsfokus er at styrke de decentrale og fagnære studiemiljøer, så alle 
studerende har et fagligt og socialt tilhørssted. 

2. Universitetets store gangarealer skal indgå som facilitator for både det faglige og sociale 
studiemiljø. 

3. Alle gårdarealer og åbne græsområder skal i langt højere grad kunne benyttes til henholdsvis 
arbejde, ophold og arrangementer – under hensyntagen til undervisnings- og kontorlokaler. 

4. Studiemiljøet omkring indgangene B og C skal udbygges, så der både er plads til den øgede 
studentermasse fra de tilflyttende fakulteter, og så det kan understøtte en større variation af 
arrangementer.  

 
For at SDU’s fysiske rammer i Odense kan leve op til de ovenstående principper, kræver det en større 
renovering af den indre bygningsmasse, samt at der investeres i en række mindre tilbygninger og 
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udendørsfaciliteter til studiemiljøet. En mere præcis investeringsplan og beskrivelse af de identificerede 
indsatsområder på Odense campus, kan findes i bilag 1. ”Campus Life – rapport”. 
 
Det vurderes, at ønsket om at renovere og investere i de fysiske rammer på Syddansk Universitet i Odense 
vil koste: 
 

Etableringsomkostninger for ca.    kr. 39.600.000,- 

Inventar for ca.     kr. 13.100.000,- 

I alt       kr. 52.700.000,- 

En mere detaljeret beskrivelse af budget og finansiering er beskrevet i bilag 1. ”Campus Life – rapport”. 

Dertil kommer en årlig øget driftsudgift på  0,3 mio. kr.  
 
Da der er tale om overslag over forventede omkostninger faseopdeles etableringen med tilhørende 
budgetlægning. Faseopdelingen sker ud fra fysisk placering af indsatserne for at sikre det ønskede 
sammenhængende resultat mellem eksempelvis gangareal, decentralt miljø og udendørs/gårdmiljø i hvert 
område. Projektet vil fremgå af den faste oversigt over byggesager, som fremlægges på hvert 
bestyrelsesmøde.  
 
 
Indstilling: 
 
Det indstilles, at bestyrelsen 

 Drøfter forslaget om at investere i de fysiske rammer for studiemiljøet på Odense campus  

 Bevilger en økonomisk ramme på op til kr. 52.700.000 til realiseringen af de i Campus Life projektet 
identificerede indsatsområder i perioden 2016-2019  

 Realiseringen sker ud fra en faseopdelt plan med tilhørende budget 

 Godkender at finansiering sker via egenkapitalen på SDU Reserve 

 Godkender at etableringsomkostninger i videst muligt omfang søges egenfinansieret frem for SEA-
finansieret. 

 
 

Sagsbehandler:  
 
Karen Heebøll 
Universitetsdirektør 

 


