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Udvikling af services og faciliteter til kontor-
klynger for IT-/teknologivirksomheder



Tænketankens formål

Tænketanken er et forum, som bringer nye ideer på banen, og som 
giver gode råd om faciliteter, netværk og services i forbindelse med ud-
vikling og efterfølgende drift af innovative kontorhuse/klynger, som kan 
bidrage med stor value proposition for IT- og teknologivirksomheder.

Tænketanken skal forholde sig til udviklingen i branchen både lokalt, 
nationalt og internationalt samt forholde sig til udvikling og tendenser 
blandt målgruppen for rekruttering til virksomhederne.

Tænketanken skal derudover specifikt bidrage med gode råd og input til 
et konkret ønske om, at et kommende kontorhus for IT- og teknologivirk-
somheder skal forsynes med livestreaming fra relevante udenlandske 
universiteter.

De services m.m., tænketanken udtænker, skal have merværdi for de 
kommende lejere og brugere af kontorhuset, således at gevinsten af 
servicen/faciliteten er større end udgiften set fra lejernes/brugernes 
perspektiv.

Idegrundlag

Udgangspunktet for tænketanken er, at et nyt kontorhus skal kunne 
understøtte de nævnte brancher i at tiltrække og fastholde kvalifice-
ret arbejdskraft og samtidig sikre, at huset understøtter et stigende 
behov for fleksibilitet, samarbejde og vidensdeling.

De udfordringer, virksomheder oplever i forbindelse med rekrutte-
ring og fastholdelse af medarbejdere, skal fjernes, og udfordringen 
skal vendes til positive muligheder og gevinster. Det forudsættes i 
forlængelse heraf, at dette vil have en afsmittende effekt på SDU’s 
rekruttering af studerende til relevante IT-uddannelser.

Der tages udgangspunkt i et nybygget kontorhus tegnet af Tegnestuen 
Mejeriet med vægt på fleksibilitet med følgende bemærkninger:

     • Modulopdelt med flytbare vægge
     • Højt til loftet med synlige installationer, så det er let at ændre 
        indretningen
     • Fælles kantine og mødelokale med flere muligheder for indretning
     • Shared spaces - arealer til formelle og uformelle møder
     • Optimering af kvm. med baggrund i den fleksible byggestruktur
     • Lave udgifter til el og varme pga. nybyg
     • Funktionel og spændende arkitektur
     • Gode parkeringsforhold
     • Udendørsarealer til såvel rekreative ophold som aktive input

Indretning af kontorhuset


