
Syddanske Forskerparker driver 4 forskerparker i Region  

Syddanmark:

Forskerparken i Odense 

Videnbyen i Odense 

Pakhuset i Kolding 

Ellegården i Sønderborg

I de 4 afdelinger bor i alt 120 virksomheder, ventureselskaber, 
centre og klynger, som fordeler sig over brancherne robot- og 
velfærdsteknologi, design, IT, energi og miljø, rådgivning,  

uddannelse og forskning samt erhvervs- og sundhedsfremme

I alt har 800 ansatte deres daglige gang i en af forskerparkerne

Langt hovedparten holder til i Forskerparken, der er den  
største af de 4 afdelinger med 60 virksomheder og godt  

600 medarbejdere
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Hvem er Syddanske Forskerparker? 

4 
afdelinger

Vi føler et medansvar for vores virksomheder. Derfor spørger vi hvert år til deres væksttal, 

forventninger, og hvad det betyder at være en del af fællesskabet i en forskerpark. 

120
virksomheder

 

800
ansatte 



 

Syddanske Forskerparker skaber udviklingsmiljøer, hvor ideer og projekter kan udvikle sig til  

bæredygtige virksomheder, samt bygger bro mellem forskning og erhverv.  

Forskerparkerne danner ramme for ca. 120 virksomheder fordelt på de 4 afdelinger:  

Forskerparken, Videnbyen, Pakhuset og Ellegården. 

Hvem bor i en Forskerpark?

Gennem de seneste 4 år har vores virksomheder oplevet vækst, og flere 
forventer yderligere vækst det kommende år. I 2017 vækstede 75 % af 
virksomhederne. Det er en stigning på 13 % i forhold til året før.  
Virksomhedernes vækst smitter af på Syddanske Forskerparker. Særligt 
har vi mærket en tilvækst i de 2 Odense-afdelinger, hvor vores nye  
kontortilbud ’On the Go’ og ’Plug ’n’ Play’ har genereret flere  
virksomheder og medarbejdere. 

Virksomhederne i vores 4 afdelinger har mange gæster og holder  
mange møder – både i egne rammer og i Syddanske Forskerparkers 
fælleslokaler, og tallet vokser. 93 % af virksomhederne forventer  
flere besøgende i 2018. Vi arbejder altid på at udvide og forbedre både 
mødefaciliteter og fællesarealer, så rammerne er i orden til de mange 
besøgende. Derfor har vi påbegyndt en renovering af vores  
mødelokaler, ligesom vi netop har etableret et nyt projektlokale i  
Forskerparken. 
 

Netværk og samarbejdsmuligheder er en væsentlig bevæggrund for at 
bo i en af Syddanske Forskerparkers afdelinger. Derfor er interessen for 
deltagelse i arrangementer også stor. 84 % af virksomhederne deltager 
i Syddanske Forskerparkers arrangementer, og 61 % har i den  
forbindelse fået nye kontakter. Det er i gennemsnit en stigning på hhv. 
15,1 % og 19,6 % over de seneste 4 år.  

Foruden adgangen til netværk og samarbejdsmuligheder er der 2 
andre væsentlige grunde til at bo i en forskerpark. Den ene er de pro-
fessionelle rammer – herunder en række services, såsom kantine og 
rengøring, der gør, at det er nemt og bekvemt at bo i en  
forskerpark. Den anden er den store grad af fleksibilitet, som  
betyder, at man kan vokse og skalere ned ift. forskellige kontortilbud, 
der spænder over skrivebordspladser i kontorfællesskab over små 
kontorer til hele kontorafsnit og værksteder. Den store grad af  
tilfredshed viser sig i undersøgelsen ved, at 75 % af virksomhederne vil 
anbefale Syddanske Forskerparkers kontorfaciliteter til andre.   
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