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Sag: 

  

Det Tekniske Fakultets lokalebehov. 

 

 

Bilag: 

  

1. Prognose for TEK’s økonomiske, personalemæssige og studentermæssige udvikling 

 

 

Sagsindhold: 

 

Det Tekniske Fakultet (TEK) befinder sig midt i en vækstfase i forhold til udvikling af nye forskningsområder, et 

øget optag af studerende og dermed også øgede antal medarbejdere. TEK er vokset kraftigt på de parametre over 

de seneste 10 år og forventer først at være i ligevægt i 2022. Væksten giver en udfordring med hensyn til lokaler 

på Campus Odense både til forskning, uddannelse og administration. De eksisterende bygninger, som TEK bru-

ger, kan ikke og har heller ikke været dimensioneret til at håndtere den fortsat store vækst. Vækstprognosen for 

TEK er vist i vedhæftede bilag og afspejlet i SDU’s 2. budgetudkast for så vidt angår TEK. 

 

Forslag til lokalemæssig håndtering 

TEK’s lokalemæssige udfordringer på Campus Odense indgår som et væsentligt element i SDU’s generelle over-

vejelser i forhold til øvrige byggeaktiviteter og arealoptimeringsinitiativer. Generelt er SDU med de eksisterende 

store byggesager og økonomiske rammevilkår påpasselige med at udvide SDU’s byggemasse både i forhold til 

fremtidig kapacitet og risikostyring. 

 

TEK’s lokalebehov i Odense foreslås håndteret ved en gradvis udbygning. Da det erfaringsmæssigt tager lang tid 

at anlægge bygninger, foreslås en faseplan, som kan være en ramme for de bygningsmæssige beslutninger for 

TEK i den kommende tid. Faseplanen håndterer det umiddelbare behov på TEK her-og-nu og sigter samtidig på 

en samlet ligevægtssituation for fakultetet om ca. 5 år. 

 

TEK estimerer lokalebehovet til mellem 9.000-10.000 m2 (netto). Arealangivelserne i indeværende notat er alle 

netto-arealer og vil således ikke være lig de arealer, der vil blive præsenteret i en byggesag, hvor der normalt vil 

indgå bruttoareal. 

  

INDSTILLING  
Bestyrelsesmøde den 15. december 2017 
Dagsordenens punkt 10.1 

hvidt
Text Box
Bilag 10.1



 

 Side 2 

Fase 1. Kort sigt (efteråret 2017) – midlertidig pavillon (ca. 1.000 m2) og robotlaboratorium (ca. 800 m2) 

TEK’s behov for kontorarbejdspladser, projektarbejdspladser og robotlaboratorium i efteråret 2017 er håndteret 

ved beslutning om at etablere en midlertidig pavillon (pavillon 1) og et robotlaboratorium i kælderen under bygning 

44. Sagerne blev fremlagt for bestyrelsen på mødet 9. oktober 2017 og er godkendt. Bestyrelsen præsenteres for 

et revideret budget for pavillon 1 på mødet 15. december 2017. 

 

Fase 2. Mellemlang sigt (2018) – midlertidig pavillon (ca. 1.000 m2) 

Da TEK har en fortsat udvidelse af studenteroptaget og et øget antal ansatte inden for de kommende år, er der 

behov for en yderligere midlertidig pavillon (pavillon 2). Pavillonen skal kunne stå i 5 år frem til at Nyt SUND frigi-

ver 2.000 m2 i Anatomi, således at studerende og ansatte i den midlertidige pavillon kan flyttes til den permanente 

bygningsmasse på Odense Campus. 

 

Der er udarbejdet selvstændig bestyrelsessag til bestyrelsesmødet 15. december 2017. 

 

Fase 3. Mellemlang sigt (2019-2020) – ny MMMI-bygning (ca. 3.000 m2) 

Såfremt der opføres en ekstra Mærsk-institut bygning (MMMI2) vil denne forventeligt kunne honorere ca. 3000 m2. 

Andelen vil, lidt afhængig af arkitekturen på denne bygning og de begrænsninger der ligger i placeringen syd for 

campus, muligvis kunne øges lidt. MMMI2 forventes således at kunne indeholde ca. 3.000 netto m2 fordelt med 

1.800-2.000 m2 kontorer og projektpladser, samt ca. 1.000-1.200 m2 til laboratorier etc. 

 

En ny MMMI2 bygning søges finansieret ved ekstern donation. Bestyrelsen vil blive præsenteret for bestyrelses-

sag i løbet af 2018. 

 

Fase 4. Mellemlang sigt (2021-2022) – ny TEK-bygning (ca. 3.500 m2) 

Ud over MMMI2 er der således et forventet behov for ca. 3.500 m2 fordelt med ca. 1.000-1.200 m2 kontorer og pro-

jektarbejdspladser og ca. 2.000-2.200 m2 laboratorier etc. Denne bygning vil blandt andet skulle indeholde de la-

boratorier, der ikke vil kunne være en del af et (eksternt finansieret) MMMI2 byggeri på grund af den manglende 

tilknytning til Mærsk-instituttets aktiviteter. Det gælder f.eks. kemilaboratorier samt bygge- og konstruktionslabora-

torier. Løsningsmulighederne kan være enten fabrikslignende haller eller en permanent bygning nord for bygning 

42 (TEK-bygningen). 

 

En ny TEK-bygning vil skulle finansieres via SEA-husleje. 

 

En mulig ny bygning vil først kunne blive forelagt SDU’s bestyrelse som en byggesag, når der er opnået afklaring 

af fase 3 vedrørende MMMI2 bygning. 

 

Fase 5. Lang sigt 

De bygningsmæssige rammer er fuldt udbyggede til at understøtte omfanget af studerende og ansatte på TEK i 

Odense. 

 

De midlertidige pavilloner under fase 1 og fase 2 nedlægges med henblik på at flytte studerende og ansatte ind i 

den permanente bygningsmasse på Odense Campus i forbindelse med at Anatomi (2.000 m2) flytter til Nyt Sund. 

 

 

 



 

 Side 3 

 

Indstilling: 

 

Det indstilles, at bestyrelsen 

• tager den samlede faseplan for håndtering af TEK’s lokalebehov til efterretning. 
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Thomas Buchvald Vind 

Universitetsdirektør 

Rektorsekretariatet 

 

 

Sagsbehandlere: 

 

Henrik Bindslev 

Dekan 

Det Tekniske Fakultet 

 




