
For at høre mere om mulighederne kan du kontakte:  

Aalborg:  Afdelingsleder Campus Service, Andreas Rasmussen, 9940 3970, anr@adm.aau.dk 

Esbjerg: Campusleder Anders Schmidt Kristensen, 9940 7673, ask@civil.aau.dk    

København: Campusleder Martin Vive Ivø, 9940 3777, mvi@adm.aau.dk  

 

KONTOR I UDVIK-

LINGSMILJØ 

VIRKSOMHEDS-

AFDELING MED 

ADGANG TIL VI-

DEN OG SERVICE 

KONTORHOTEL 

TIL UDVIDELSE AF 

EKSISTERENDE 

VIRKSOMHED 

Vi har i dag en række private virksomheder som lejere i dele af vores store bygningsmas-

se. Dette er gensidigt værdiskabende for både  virksomhed, universitet og studerende, og 

vi er interesserede i at udvikle flere af disse givende partnerskaber mellem vores forskning 

og viden og din virksomheds problemstillinger og udviklingsfokus. 

Med vores problembaserede og tværfaglige læringsmodel, er vi særligt interesserede i et 

tæt samarbejde med virksomheder om løsning af konkrete opgaver med høj  faglighed og 

fokus på viden og innovation. 

Så hvis din virksomhed har ambitioner om at styrke sin forsknings– og udviklingsprofil, har 

vi gode lokaler  til markedspris i både København, Esbjerg og Aalborg med adgang til et 

innovativt miljø af dygtige forskere og ambitiøse studerende.  

VIDEN FOR VERDEN 

Viden for Verden er overskriften på Aalborg Universitets strategi. Med Viden for Verden ønsker vi at sætte 

endnu mere fokus på samarbejdet med det omgivende samfund. Vi vil arbejde målrettet på at fremme inte-

grationen mellem uddannelse, forskning og videnssamarbejde gennem fysiske, organisatoriske og virtuelle 

samarbejdsplatforme.  

VIRKSOMHEDSLOKALER PÅ AALBORG UNIVERSITET 

Vær fysisk tilstede som teknologisk og udviklingsorienteret virksomhed med 

samarbejde om viden på internationalt universitetsniveau. 
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OM AALBORG UNIVERSITET I ESBJERG 

Fagmiljøerne er vores ambassadører og din partner. Vi er interesserede i at skabe de bedst mulige  match mel-

lem videnmiljøer og virksomheder, og vi tror på det personlige kendskab mellem forskere og virksomheder som 

en kerne i skabelsen af fysisk samlokalisering.  Aalborg Universitet i Esbjerg uddanner diplom-, bachelor- og civil-

ingeniører, og uddannelsesinstitutionen er Sydvestdanmarks største leverandør af ingeniørkompetencer. Der er 

ca. 700 studerende og 85 ansatte. Der forskes og undervises i de primære ingeniørfagligheder indenfor  Byggeri 

og Anlæg, Energiteknik og Kemi– og Bioteknologi. Herudover er også skolen for elektroniske systemer og uddan-

nelserne indenfor Arkitektur og Medieteknologi tilstede på campus.  Universitetsområdet fungerer i dag som en 

integreret del med campus i København og Aalborg. Området, der er opført som Ingeniørhøjskolen i Esbjerg, 

blev i 1995 fusioneret med AAU. 

VI TILBYDER 

 Klargjorte lokaler med mulighed for tilpasning til specifikke behov 

 Lejemålsstørrelser fra et enkelt  kontor på 10 m2 op til 885 m2 

 Lyse rammer i høj kvalitet 

 Adgang til kantine  

 Mulighed for booking af møde- seminarrum og auditorier 

 Egen indgang med kodet dørlås og logo på fælles indgangssøjle 

 Lagerfaciliteter 

 

PRIS  

Lejeprisen afhænger af, hvilket område der lejes og ligger på 590-750 

kr. pr. m2 årligt ekskl. driftsomkostninger og 1.210-1.360 kr. pr. m2 år-

ligt inkl. driftsomkostninger.  

VORES VIRKSOMHEDSLOMMER PÅ CAMPUS ESBJERG  

VIRKSOMHEDSLOKALER PÅ CAMPUS ESBJERG 
Vær fysisk tilstede som teknologisk og udviklingsorienteret virksomhed med samarbejde om ingeniørviden på internationalt niveau 

KONTOR I  

UDVIKLINGSMILJØ 

 

 

Den lille innovations-

løsning  med eget kontor 

eller kontorplads integre-

ret i forskningsmiljøer 

VIRKSOMHEDSAFDELING 

MED ADGANG TIL VIDEN 

OG SERVICE 

 

Den dynamiske innovati-

onsløsning  med flere 

kontorer og selvstændigt 

område for virksomhed 

KONTORHOTEL TIL UDVI-

DELSE AF EKSISTERENDE 

VIRKSOMHED 

 

Business—arealudleje 

Hele etager eller afsnit 

med egen del af campus 

og særskilt hovedadgang  


