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Efter at have set en række af DTU’s arbejdende værkste-
der, og set hvor mange fascinerende 1:1 eksperimenter 
inden for byggeri, racerbiler og ting, der er så små, at de 
ikke kan ses med det blotte øje, de mange gule teglbyg-
ninger gemmer på, er vi blevet inspireret til at udforme 
den nye bygning 127 som en åben ramme der kan rumme 
en lige så stor mangfoldighed som DTU spænder over.

Vi vil lave et sted hvor der er kort afstand fra ide til kon-
kret afprøvning. Et robust sted der kan holde til at blive 
brugt, og løbende kan skræddersyes til elevers og under-
viseres ønsker. Et miljø som eleverne kan indtage, sætte 
deres præg på og få ejerforhold til. Et sted der kun bliver 
bedre af at man hænger plancher på væggene, bygger 
modeller i stakkevis, tager en gammel sofa med i skole 
eller støber beton midt i et undervisningslokale.

Projektet skal altsp være et fleksibelt sted, der over tid 
kan tilpasses, og samtidig et sted som har en stærk iden-
titet og et arkitektonisk koncept, der kun bliver stærkere 
af at blive brugt og ældes smukt i samklang med de 
knubs et praksisorienteret studie giver sine rammer.

Vi har ladet os inspirere af tidligere tiders industrihaller: 
Som man kan se på ovenstående billedserie, har disse 
generøse rumligheder dannet ramme om et utal af funk-
tioner gennem tiden, og er kun blevet smukkere og mere 
sjælfulde for hver ny konfiguration man har opbygget i 
deres bug. 

Disse rum har vist sig at være både ekstremt fleksible 
og langtidsholdbare, og indgyder mere end 100 år efter 
deres opførelse stadig en særlig opstemmende fornem-
melse i maven: en lyst til at kaste sig ud på dybt vand og 
skabe noget man ikke anede kunne lade sig gøre. Denne 
fornemmelse vil vi gerne give de studerende i den nye 
bygning 127.

Tappehal på Carlsberg i 1960’erne Tappehal på Carlsberg i 2010 Tate Modern - Kunstmuseum i tidligere kraftværk - London
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FRUGTHAVENS SOM SAMLENDE OMDREJNINGSPUNKT//
Som studerende på DTU er man del af en stor akademisk 
verden, og man kan til hver en tid finde lige netop den eks-
pertise, man har brug for inde i en af de mange gule tegl-
bygninger, der tilsammen udgør DTU’s samlede struktur. At 
være en del af så stort et miljø er berigende, men den enkel-
te studerende kan af og til få brug for en tryg hjemmebane i 
dette hav af viden. Med udgangspunkt i den smukke frugtha-
ve, ønsker vi at skabe et miljø der er en del af den samlede 
campusstruktur, og samtidig har en stærk lokal identitet, og 
fungerer som et sted, hvor man kan føle sig på hjemmebane 
som studerende på bygningsdesignuddannelsen.

Med sin tætte sammenfletning med de nuværende lærings-
faciliteter i bygning 117 og naboskabet til kvadrantens frem-

tidige netværkscenter, bygning 116, har bygning 127 et stort 
potentiale som et levende tilskud til det generelle studie- og 
pausemiljø omkring den fine Frugthave. Idet den nye byg-
ning kommer til at fungere som en afskærmende ryg mod 
den nordlige trafikåre, forstærkes havens intime karakter, 
og haven kommer til at fungere som et supplerende fæl-
les mødested, tilgængeligt for alle og med plads til at skabe 
varierede læringssituationer, programmerede eller spontane, 
også i de kølige sæsoner.

Et grønt sammenhængende studiemiljø

Vi ønsker at skabe en flydende forbindelse mellem den cen-
trale frugthave og den nye bygnings indre verden, så haven 
og bygning 127 opfattes som et sammenhængende grønt 

studiemiljø, med beplantning og træer både inde og ude. For 
at sikre den størst mulige sammenhæng har vi placeret et 
grønt dobbelthøjt læringslandskab med visuel forbindelse til 
haven, suppleret med en terrasse ud mod den nye have. På 
varme dage vil man kunne strømme frit mellem have, ter-
rasse og det grønne indre gaderum.

Det dobbelthøje gaderum er omdrejningspunkt for nyt og 
eksisterende, ude og inde såvel som sociale pauser, under-
visning, og formelle og uformelle læringssituationer. Lærings-
landskabet starter i stuetagen, som en fortsættelse af haven 
og de udendørs opholdsmuligheder, og forsætter på første 
salen på det indskudte dæk, mellem boksene, der indehol-
der gruppe- projektrum og holdlokaler. Alle funktioner og 

aktiviteter fornemmes fra rummet, og det store skulpturelle 
trappeforløb, der også kan bruges til ophold eller uformelle 
mindre forelæsninger, forbinder samtlige etager i nyt og ek-
sisterende. 

Mod syd er det åbne læringslandskab identitetsskabende, 
eksponerende indad- og udadtil, inviterende for andre bruge-
re af haven. Mod nord giver store glaspartier forbipasserende 
indblik i husets aktiviteter, grupperegningen, projektarbejdet, 
byggeprojekter, en fest eller en forelæsning – samtidig med, 
at de skaber et generøst lysindfald uden varmegener.

Lokal identitet og tilhørsforhold

Den smukke frugthave fungerer som en lokal identitetsmarkør i det 
samlede DTU-campus. Som studerende på bygningsdesign, er man en 
del af DTU’s samlede univers, men i bygningerne omkring denne gård-
have er man på hjemmebane.

Haven som samlende omdrejningspunkt

Idet haven fungerer som uformel arbejdszone, og ligger i åben 
forbindelse med det nye dobbelthøje gaderum, kan alle på hele 
bygningsdesignuddannelsen følge med i hvad der foregår, og har 
mulighed for at deltage hvis de ser noget spændende.

Et sammenhængende grønt studiemiljø

Havens grønne karakter strømmer med ind over den nye terrasse og 
ind i husets dobbelthøje begrønnede læringsmiljø.

1

4

2

3
Bygning 117

Bygning 115

Bygning 116Bygning 116 Bygning 127

Bygning 117

Bygning 115

Bygning 116Bygning 116 Bygning 127

BYGNING 127   l   DTU B1 SIDE 4



Det dobbelthøje gaderum er omdrejningspunkt for nyt og eksisterende, 
ude og inde såvel som sociale pauser, undervisning, og formelle og 
uformelle læringssituationer. Læringslandskabet starter i stuetagen, 
som en fortsættelse af haven og de udendørs opholdsmuligheder, og 
forsætter på første salen på det indskudte dæk, mellem boksene, der 
indeholder gruppe- projektrum og holdlokaler.

”
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Snitdiagram / Ikke i mål

Stor åbenhed i facadens 
øverste felter, sikrer 
at dagslyset trænger 
helt ind i bunden af 
rummene.

Arbejdsterrasse til godt vejr 
og særligt pladskrævende 
mockup forsøg.

Grønt tag forsinker 
regnvandets nedsivning

Ovenlys giver optimale 
dagslysforhold og begrænser 
elforbrug til kunstig belysn-
ing.

Alle bokse har vinduer til 
det fri i form af ovenlys eller 
direkte facadekontakt. Dette 
sikrer godt indeklima og en 
dagslysfaktor på min. 2% 
overalt

Akustisk regulerende mos-
væg.

Dobbelthøjt rum og 
glasfacade, med intelligent 
solafskærmning, bringer 
dagslys langt ind i bygningen 
uden overophedning.

Beplantning forbedrer indekli-
maet, er med til at absorbere 
varme om sommeren og give 
fugt til en tør luft ved vinter-
tid.

Åben forbindelse til terrasse 
og  frugthave giver mulighed 
for at indrage disse i under-
visningen.

Mellem hækkene opstår 
uformelle rum med plads til 
fordybet samtale i mindre 
grupper.

Kombination af afskærmning 
og åbenhed i øjenhøjde, sikrer 
at man kan følge med i livet 
i bygningen, uden eleverne 
føler sig overvåget.

Designlab og holdunder-
visningsrummene kan alle 
mørklægges
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Vi ønsker at skabe en flydende forbindelse 
mellem den centrale frugthave og den nye 
bygnings indre verden, så haven og bygning 
127 opfattes som et sammenhængende grønt 
studiemiljø, med beplantning og træer både 
inde og ude.

”
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Perspektiv/Frugthaven

BYGNING 127   l   DTU B1 SIDE 8



Perspektiv/Det indre grønne gaderum
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Som nævnt i forordet, har vi ladet os inspirere af tidligere 
tiders industrihaller. På samme måde som disse, har vi udfor-
met den nye bygning 127 som ét samlet halrum. Et halrum 
med en karakteristisk materialitet og en stærk identitet, der 
kan rumme et utal af funktioner over tid, og kun bliver mere 
karakterfuld af at blive brugt. 

For at understrege dette nøgterne bygningshieraki over for 
de studerende, har vi ladet overfladerne fremstå som de er: 
Man kan se at betonkernerne i bygningens gavle er lavet af 
beton, og at de fungerer som stabiliserende skiver. Man kan 
se stålkonstruktionen der bærer det indskudte dæk. Man 
kan let aflæse husets konstruktive hierarki, se hvad der er 
blivende konstruktioner i beton og stål, og ligeledes aflæse 
at elementer krydsfiner og glas let kan ombygges. Denne 
materialitet kombineret med den blivende halkonstruktion 
giver den nye bygning et samlet robust udtryk, der både kan 
tåle de daglige knubs, er let at holde ved lige og løbende 
kan bygges om uden det overordnede arkitektoniske koncept 
falder fra hinanden.

Rumlig fleksibilitet: Fra gaderum til hule

For at sikre at mange forskellige aktiviteter kan finde sted 
hele døgnet i huset, og at alle kan finde et sted at holde til, 
har vi leddelt det samlede halrum i hierarki af små, store, 
høje, tætte, åbne, halvåbne, lukkede, formelle og uformelle 
rum. Vi har tilstræbt en stor rumlig variation inden for den 
samlede ramme, så man altid kan finde et rum der passer 
til ens opgave eller læringsstil. Man kan altså sagtens finde 
et sted at fordybe sig, men man er hele tiden i nærheden 
af det samlede halrum, og kan finde folk der slås med det 
samme problem som en selv, eller er i gang med noget man 
ikke anede kunne lade sig gøre.

Fra hovedindgangen ankommer man til det gennemgående 
dobbelthøje gaderum, der fungerer som bygningens centrale 
omdrejningspunkt: Her kan man danne sig overblik over hvor 
man finder hvad, og her er plads til oplæg, events, præsen-
tationer, udstillinger, debatter, fester, musik eller underhold-
ning. Overalt er der plads til ophold under beplantningen og 

man kan sidde og slappe af, mens der tjekkes mails på den 
bærbare.

Holdrummene nord for det grønne gaderum, er nøgterne 
regulære rum og kan møbleres til mange forskellige former 
for mere eller mindre formel undervisning. I forbindelse med 
gruppearbejde, eller mindre formelle undervisningssitua-
tioner, kan de to rum smelte sammen med gaderummet og 
terrassen, og således let veksle mellem fordybelse og åben 
debat.

Der kan ligeledes etableres åben forbindelse mellem design-
lab, det høje gaderum og eksisterende værksteder i bygning 
117.Gaderummets rå materialer gør det muligt at bruge det 
som en del af designlab, så der kan etableres en sammen-
hængende værkstedzone i form af det nye designlab, gaden 
og den eksisterende bygning.

1.sal er i åben forbindelse med gaderummet, men her her-
sker en mindre rumlig skala: Det er her de studerende kan 

gemme sig i små kroge eller lukkede bokse af krydsfiner. 
Det er her man kan lave længere projektarbejder, og her de 
specialestuderende kan indtage rummene og sætte deres 
præg på det fysiske miljø. Vi har placeret printrum og toilet-
ter i bygningens vestlige fløj, så alle stadig har en legitim 
grund til at passere gennem det knudrede bokslandskab, og 
følge med i hvad de andre laver. Alle rummene er forbundet 
af flydende rumlige overgange, og huset er derfor nærmest 
indrettet helt uden traditionelt kedeligt gangareal.

EN SAMLET RÅ RAMME HVOR ALT KAN LADE SIG GØRE//

Solar Decathlon på DTU Eksisterende værkstedsmiljø 
i bygning 117

Eksisterende værkstedsmiljø 
i bygning 117

Eksisterende værkstedsmiljø 
i bygning 117

Værkstedsmiljø på Arkitektskolen i Delft
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Den centrale frugthave

Her kan man sidde i mindre 
grupper, og samtidig følge med 
i hvad de andre laver.

Det indre gaderum

Man kan arbejde i uformelle 
grupper, og hilse på folk der 
passerer forbi.

Holdrum med forbindelse til  
gaderummet

I de to mindre holdrum kan 
man både have traditionel tav-
leundervisning, og splitte sig op 
i mindre grupper spredt udover 
både holdrum og den tilstø-
dende gade.

Holdrum på 1.sal

Holdrummet kan indrettes både 
som formelt auditorium og i ufor-
melle løse møbelgrupper. Dette rum 
er dog placeret i en lukket boks 
med mindre indkig, hvilket giver 
rum til koncentration.

Projektnicher

Mellem de lukkede krydsfiner-
bokse, opstår intime mindre 
rumligheder, hvor man kan 
arbejde på sit projekt og sam-
tidig følge med i hvad de andre 
laver.

Krydsfinerbokse

Her kan man fordybe sig helt 
og aldeles i en enkelt aktivitet. 
Projektboksene findes i stor 
udgave med plads til grupper, 
og helt små med stor grad af 
privatliv.

RUMLIG FLEKSIBILITET//FRA ÅBEN HIMMEL TIL LUKKET BOKS//

Åben Lukket
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Stueetage / Oversigtsdiagram / Ikke i mål

Stor transparens.
Mulighed for flydende sammen-
hæng mellem holdundervisning 
og mere uformelle læringsom-
råder

Flydende sammenhæng 
mellem designlab fællesområde 
og bygning 117.

Toiletter og installationer er 
samlet i gavle, for at sikre størst 
mulig frihed i det samlede 
halrum

Dobbelthøjt indre gaderum
fungerer som bygningens 
omdrejningspunkt. Åben 
forbindelse til holdrum, terrasse 
og frugthave.
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1.sal / Oversigtsdiagram / Ikke i mål

Offentligt torv med thekøkken 
og lounge

Holdrum 90 personer

Projektbokse og nicher.
Her kan de studerende 
trække sig tilbage til en min-
dre rumlig skala og fordybe 
sig i længere projektopgaver

Toiletter og installationer er 
samlet i gavle, for at sikre størst 
mulig frihed i det samlede 
halrum

Niveaufri adgang til alle etager i 
både bygning 127 og 117
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Vi har som nævnt ladet os inspirere af tidligere tiders lang-
tidsholbare industrihaller, og har sammensat en helstøbt 
materialitet, hvor overfladerne fremstår rå, så man dels kan 
se hvad de lavet af er og hvordan de er sat sammen. Vi har 
benyttet kendte byggeteknikker og benyttet holdbare mate-
rialer der ældes smukt, og samtidig kræver minimalt vedlige-
hold.

Tag udføres med sedumbelægning.

Udvendige flugtvejstrapper udføres som galvaniserede stan-
dardtrapper.

Udvendig facade udføres i et glas/alu system samt lukkede 
felter i gul-eloxeret aluminium med mat overflade, som far-
vemæssigt spiller op til områdets gule teglfarve.

De åbne dele af facaden udføres med mekaniske, bevæge-
lige solafskærmningsrammer med strækmetal i samme alu-
minium som den øvrige del af facaden.

Tagdæk udføres tilsvarende SkanDek med akustisk regule-
ring og overflade som perforeret lys stålplade. 

Etageadskillelse mellem stueplan og 1. sal udføres i beton-
elementer med akustisk beklædning på undersiden af dæk-
ket med lyse perforerede trapezplader.

Gulve udføres i alle undervisningslokaler samt fordelingsrum 
som glittet beton som overfladebehandles med epoxy. 

I projektbokse på første sal udføres gulve med farvet gum-
mi/linoleum. Gulve i vådrum udføres med klinker.

Indvendige betonvægge fremstår i ubehandlet beton.

Indvendige lukkede vægge udføres som lette vægge med 
gipsplade beklædning – ”bokse” på 1. sal udføres med be-
klædning i krydsfinér. Dele af de indvendige vægge udføres 
i glas. De lukkede felter i facaden beklædes indvendigt med 
perforerede plader med bagvedliggende akustik absorbent.

Døre udføres som pladedøre med malet overflade.

Ventilationsrør, sprinklerrør, kabelbakker og lignede udføres 
synligt men styres og ordnes i forhold til den arkitektoniske 
idé.

Fast inventar eller tilsvarende som er med i projek-
tet:

Grøn væg langs gavlen på 117

Simple reolvægge i krydsfiner mellem de to holdrum i stue-
etagen og ved thekøkkenet på 1.sal.

2 stk. træer i potter i foyerområdet højde ca.3 - 4 meter.

MATERIALER OG OVERFLADER//

1.sal er i åben forbindelse med gaderummet, men her hersker en 
mindre rumlig skala. Det er her de studerende kan gemme sig i 
små kroge eller lukkede bokse af krydsfiner. Det er her man kan 
lave længere projektarbejder, og her de specialestuderende kan 
indtage rummene og sætte deres præg på det fysiske miljø.

”

BYGNING 127   l   DTU   B1 SIDE 17



Perspektiv/Projektmiljø på 1.sal
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Organiseringen af bygningen er overordnet spændt ud mel-
lem den faglige fokus og plads til koncentration og bygnin-
gen som social ramme, der skal befordre tværfagligt sam-
arbejde og samtidigt tilbyde et attraktivt og stimulerende 
læringsunivers.

Vort forslag forener således en stærk, social, faglig og æste-
tisk iscenesættelse med en fleksibel og foranderlig opbyg-
ning, som let lader sig tilpasse og justere over tid.

Bygningsdesign er en uddannelse under løbende udvikling, 
og med skiftende behov både i løbet af et semester, et år, 
en studerendes uddannelsesforløb, og over en længere år-
række. Rammen om bygningsdesignuddannelsen er derfor 
et levende byggeri, som løbende er i stand til at tilpasse sig 
disse skiftende krav: både mens byggeriet planlægges og 
projekteres, og ikke mindst gennem hele byggeriets levetid. 

Udfordringen her er, at kravet til fleksibilitet umiddelbart kan 
forekomme at være i modsætning til den faglige prægning 
og udvikling af individuel identitet, som er væsentlig og af-
gørende for den enkelte studerende men også for den ånd, 
en uddannelse med tiden opbygger og samler sine studeren-
de og undervisere med. Vi har derfor arbejdet bevidst med 
at udvikle et koncept, der kun bliver bedre i takt med de 
løbende forandringer. Inspireret af tidligere tiders industrihal-
ler, har vi opbygget en stærk blivende ramme, og givet plads 
til frie konfigurationer af læringsmiljøet inden for denne. Ud-
dannelsen kan således gennemgå mange udviklingstrin uden 
husets overordnede koncept forvitrer.

Huset er på samme måde som industrihaller opbygget med 
ét stort tag, der spænder 22 meter, helt fra facade til facade. 
Konstruktionen er stabiliseret med tværgående betonskiver i 
husets gavle, og installationer toiletter etc. er ligeledes sam-
let her. Dette efterlader et stort sammenhængende danse-

gulv, der kan konfigureres på et utal af måder, uden at miste 
sin grundlæggende karakter. Den nuværende indretning er 
blot tænkt som et svar på bygningsdesignuddannelsens nu-
værende behov, og er i sig selv fleksibel, men det samlede 
halrum vil på længere sigt kunne forandres og følge med 
teknologiske spring og nye rumbehov vi ikke kan forudse i 
dag. 

De fysiske rammer er således designet til at kunne tilgodese 
ønsket om fleksibilitet – mindre ændringer på kort sigt – og 
foranderlighed - større ændringer på langt sigt. På de følgen-
de sider gennemgår vi en række konfigurationer der umid-
delbart kan lade sig gøre som huset er indrettet nu – altså 
en gennemgang af fleksibiliteten i bygningens nuværende 
indretning. Dette afsnit følges op en gennemgang af husets 
foranderlighed på længere sigt.

MULTIFUNKTIONALITET//FLEKSIBILITET OG FORANDERLIGHED UDEN TAB AF IDENTITET//

+ =
Blivende strukturelle elementer

Ét samlet halrum der kan rumme et utal af funktioner over tid. Huset 
er på samme måde som industrihaller opbygget med ét stort tag, der 
spænder 22 meter, helt fra facade til facade. Konstruktionen er stabi-
liseret med tværgående betonskiver i husets gavle, og installationer 
toiletter etc. er ligeledes samlet her. Dette efterlader et stort sammen-
hængende rum, der frit kan konfigureres på et utal af måder, uden at 
miste sin grundlæggende karakter.

Omskiftelig rumkonfiguration

En omskiftelig indre verden, der sikrer netop den rumkonfiguration 
der er nødvendig på et givent tidspunkt. Møblementet flyttes dagligt, 
krydsfinerboksene og glasskillevæggene omkonfigureres med få års 
mellemrum.

Et stærkt men fleksibelt arkitektonisk greb

Den samlede ramme og grundlæggende blivende konstruktive dispo-
nering sikrer at husets ånd fastholdes, selv om rumkonfigurationen 
varieres i det uendelige.
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FLEKSIBILITET//
KORT PERSPEKTIV//
INDRE GADERUM//

01. Udstilling med plancher,modeller og 
store 1:1 mockups

02. Fest med dansegulv/scene i den ene ende, og 
junglelounge med terrassebar i den anden. 

Det dobbelthøje rum kan fungere som festrum i sig 
selv, og de øvrige undervisningsrum kan låses af.

03. Uformelt loungeområde. Her kan man slappe af, 
checke mail, eller lave gruppearbejde samtidig med at 
man kan hilse på folk der kommer og går.
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FLEKSIBILITET//KORT PERSPEKTIV// HOLDRUM//60 PERS//

01. Tavle-undervisning 2 x 60 personer

02. Gruppelæring 2 x 60 personer - Vekselvirkning mellemtavleundervisning og gruppearbejde

03. Forelæsning 2 x 144 personer

04. Vekselvirkning mellem tavleundervisning og projekttema m. værkstedsborde eller 
individuelt projektarbejde.

05. Temauge på tværs af årgange - Vekselvirkning mellem forelæsning, workshop for en min-
dre gruppe og gruppearbejde på terrasse og i det dobbelthøje rum.
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FLEKSIBILITET//KORT PERSPEKTIV// DESIGNLAB//

01. individuelle arbejdsborde 50 personer

02. gruppearbejdsborde og større maskiner

03. mockup-eksperimenter og arbejdsborde

04. forelæsning 240 personer

05. udvidet designlab (250 m² + 180m² = 430 m²) med fælles værkstedsborde og 
individuelle arbejdspladser. direkte forbindelse til eksisterende værksted.

BYGNING 127   l   DTU B1 SIDE 22



FLEKSIBILITET//KORT PERSPEKTIV//HOLDRUM//90 PERS//

01. tavle-undervisning 90 personer

02. Vekselvirkning mellem tavleundervisning og gruppearbejde 90 personer

03. Forelæsning 250 personer

04. Projekttema fælles / værksted

05. Individuelt projektarbejde  / tegnesal 60 pers.

06. Vekselvirkning mellem diskussion i mindre grupper og central debatarena
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FLEKSIBILITET//KORT PERSPEKTIV//PROJEKTRUM//

01. Vekselvirkning mellem forelæsning og gruppearbejde i mindre grupper. Hver gruppe kan finde et sted der passer til dem, alt efter om de foretrækker et fredeligt lukket rum 
med en mere formel møblering, eller befinder sig godt i et åbent myldrende miljø med bløde møbler.

02. Gruppearbejde i åben forbindelse/indeklimaeksperimenter i 1:1 i de lukkede bokse. 03. Specialestuderende indretter sig individuelt i mindre grupper
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01. Hele stueetagen fungerer som et samlet åbent værkstedsrum 02. Tre store undervisningsrum kombineret med et dobbelthøjt uformelt rum

FORANDERLIGHED//LANGT PERSPEKTIV// MULIGE FREMTIDIGE KONFIGURATIONER//

Den nuværende indretning er blot tænkt som et svar på 
bygningsdesignuddannelsens nuværende behov, og er i sig 
selv fleksibel, men det samlede halrum vil på længere sigt 
kunne forandres og følge med teknologiske spring og nye 
rumbehov vi ikke kan forudse i dag. 

”
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06.Åben uformel konfiguration med fri gennemstrømmelighed, 
kombineret mange mindre lukkede funktioner. Bokse bruges 
inde og ude, og blandes frit med feks. containere.

05.Kombination af åbent, halvåbent, halvlukket og helt lukket.

03. En række formelle kontorlokaler kombineret med et dobbelthøjt uformelt rum 04.Regulær kontorhusstruktur, med dobbelthøjt rum til udstilling af større mockup’er
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DTU udgør et umådeligt univers af viden, forskning og så 
stor en mangfoldighed af fagligheder, at det som besøgende 
er svært ikke at blive benovet over de mange forskelligartede 
1:1 eksperimenter der foregår i de mange gule teglbygninger 
– Hvis man kan komme ind i dem vel at mærke. Magien er 
godt gemt, og nødvendigheden af gigantiske røde skilte med 
indholdsfortegnelse ved alle indgange taler deres eget sprog. 
Derfor har vi tilstræbt at udvikle en facade der tillader alle 
at følge med i livet på bygningsdesignuddannelsen, uden de 
studerende kommer til at føle sig som fisk i et akvarium.

På samme måde som bygningens indre er udformet ud fra 
en tanke om et robust koncept, der kan modtage mange 
ændringer over tid, har vi udviklet en facade, der kan rekon-
figureres mange gange uden den oprindelige tanke går tabt. 
Facaden er udformet som en sammenhængende pixeleret 
hud af guleloxeret strækmetal, der er spændt ud over hele 
den samlede halkonstruktion. Hudens pixels kan konfigureres 
lokalt så det enkelte felt kan fremstå helt åbent, delvist af-
skærmet, fuldt afskærmet eller lukket og isoleret, optimeret 

i forhold til kompasretning, årstid og vejret den enkelte dag. 
Facaden vil altså fremstå som en samlet omskiftelig helhed, 
der fastholder sit overordnede koncept på tværs af mange 
skiftende indvendige og udvendige konfigurationer.

Sydfacadens dobbelthøje gaderum er afskærmet med store 
skydepartier af strækmetal i varierende skala. De store fel-
ter kan vandret skydes helt for så facaden er helt lukket på 
varme sommerdage, eller parkeres bag hinanden så der er 
fri visuel forbindelse mellem frugthaven og husets indre når 
solen ikke bager. Det er ligeledes muligt at bevæge alle felter 
i solafskærmningen, så det er let at pudse vinduer.

Strækmetal er kendetegnet ved at det er mulig at kigge ud 
gennem det, selv når skodderne er trukket for. Metallets 
vinkel kan optimeres så den kun afskærmer det højtstående 
sollys, og samtidig bevarer udsynet til frugthaven. 

Sydfacaden er udstyret med en vandret fast solafskærmning 
over terrassen, der sikrer at man altid har forbindelse i øjen-

højde mellem det dobbelthøje grønne rum og frugthaven, og 
samtidig fungerer afskærmningen som lægivende overdæk-
ning af terrassen. Man kan altså tilfældigt slendre forbi og 
lade sig inspirere af hvad de studerende er ved at bygge på 
både terrassen og i de bagvedliggende rum.

Nordfacaden har ligeledes store åbne glasfelter i øjenhøjde, 
men er dog blandet med lukkede isolerede felter for at give 
en hvis ro til de bagvedliggende mere formelle undervis-
ningsrum. Man kan se hvad der foregår, men de studerende 
føler sig ikke overvåget af de passerende. 

Facadens moduler er inddelt, så facaden veksler mellem 
åbne og lukkede felter i øjenhøjde, og åbnes mest muligt op 
ved rummenes loft og lader dagslys trække helt ind i bunden 
af lokalerne.  Den store lofthøjde på mindst 3,8 meter kom-
bineret med facadens konfiguration giver en dagslysfaktor på 
mindst 2% i alle undervisningsrum.

Den nye bygning vil fremstå som et halvtransparent gyldent 

skrin, der er i familie med DTU’s eksisterende gule teglstruk-
tur, men alligevel etablerer sit helt eget udtryk. Bygningen 
fletter sig ind i strukturen og understøtter den eksisterende 
frugthave, men giver bygningsdesignuddannelsen sin helt 
egen lokale identitet.

FACADE// DAGSLYS//FORHOLD TIL DTUs GULE TEGLSTRUKTUR//

Strækmetal som ”Mikropersienne” 
(diagramsnit)

Strækmetallet kan vinkles på en måde 
så solen holdes ude, uden gennemsig-
tigheden går tabt.

Gulelokseret strækmetal

Materialet har en matgylden glød, der 
reflekterer solen, uden at blænde.

Omskiftelig overflade

Bygningen tager forskellige farver i takt 
med solens gang, og vil således fremstå 
varieret afhæng af vejr og årstid.

Varieret komposition

Facaden beklædes med strækmetal i 
forskellig maskestørrelse, hvilket giver 
bygningen et levende varieret spil.

Små masker, stor gennemsigtighed

Når strækmetallets maske størrelse blive lille 
nok, kan man opnå stor gennemsigtighed.

Det indre dobbelthøje haverum, vil have stor 
grad af visuel forbindelse med frugthaven, 
selv på meget solrige dage.
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Nordfacade/Udsnit/1:50 Sydfacade/Åbenhed uden eleverne føler sig overbegloet/Udsnit/1:50
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Sydfacade/Helt afskærmet/Udsnit/1:50Sydfacade/Delvist afskærmet/Udsnit/1:50
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Vestfacade / 1:200
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Sydfacade / 1:200

BYGNING 127   l   DTU B1 SIDE 32



Østfacade / 1:200
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Nordfacade / 1:200
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Simulering af dagslysfaktor 1.sal

Simulering af dagslysfaktor Stueetage
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Dagslys
Der har i projektet været stor fokus på at bringe så meget 
Der har i projektet været stor fokus på at bringe så meget 
dagslys ind i bygningen som muligt således at alle rum får et 
dagslysniveau på minimum 2 % i alle hjørner. Dermed sikres 
et godt indeklima og høj fleksibilitet, da alle m2 i rummene 
kan udnyttes.
Grundet de i byggeprogrammet specificerede ønsker til rum-
melighed og byggefelt bliver bygningen naturligt meget dyb. 
Derfor har der været fokus på høj lys gennemtrængelighed 
i udformningen af bygningen. Især facaden, der er med 
højtsiddende vinduer og stort vinduesareal, er i høj grad 
defineret af et ønske om dagslys.    

Energi
Den forslåede bygning overholder Lavenergi klasse 2015 i 
henhold til BR10.
Der er nået frem til lavenergi klasse 2015 ved passive tiltag. 
Nemlig ved at bruge et stort glasareal mod syd på en for-

nuftig måde ved brug af både passiv solafskærmning i glas 
og ekstern automatisk solafskærmning. Dermed udnytter 
man solens positive effekt i forhold til dagslys og varme uden 
at få problemer med overtemperatur. Så selv om bygningen 
er udstyret med mekanisk køling er den ikke benyttet i ener-
girammen, da en kombination af ovenstående solafskærmn-
ing, blotlagte tunge konstruktioner og natkøling sikrer at 
bygningen undgår overophedning.
Til trods for store vinduesarealer mod syd og nord er var-
metabet holdt i ave af 3 lags vinduer og en velisoleret 
klimaskærm.
Installationerne er for så vidt som ønsket i byggeprogram-
met, men det forudsættes dog at det godt kan lade sige 
gøre at udforme ventilationsanlægget med en SEL-værdi på 
1,9 kJ/m3.
Bygningen forberedes for solcelleanlæg, hvormed taget af 
bygning 127 i fremtiden kan bruges til testopstilling af solcel-
ler. Ca. 40 m2 solceller vil bringe bygningens energiforbrug 
ned i lavenergi klasse 2020.

DAGSLYS//ENERGI//VENTILATION//
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Komfortkøl på rumniveau for 
sikring af optimalt termisk 
indeklima i alle situationer

Naturlig ventilation i forbindelse med 
dobbelthøjt rum til natkøling af bygning, 
som i samarbejde med tunge blotlagte 
konstruktioner og effektiv solafskærmning, 
sikrer at bygningen som udgangspunkt kan 
undvære køling

Snitdiagram / Ikke i mål

Højtsidende vinduer og 
stort vinduesareal sikrer 
optimalt dagslysniveau

Synlige ventilationskanaler i lo-
gisk og symetrisk anlægsdesign 
for nemmere brugerforståelse 
og ombygbarhed

Højisoleret tag og facader 
med 3 lags lavenergivinduer 
sikrer lavt varmetab

Hylde neutraliserer sammen 
med sprosser og 3 lagsvin-
duer kuldenedfald ved den 
dobbelthøje facade

Beplantning forbedrer indekli-
maet, er med til at absorbere 
varme om sommeren og give 
fugt til en tør luft ved vinter-
tid.

Indtag i jord der fungerer 
som gratis forkøleflade/
forvarmeflade afhængigt af 
årstiden.

Bygningen opvarmes via 
gulvvarme placeret strategisk 
for fleksibel placering af rum

Stort teknikrum sikrer logisk 
kanalføring med tilhørende 
lav SEL-værdi
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Ventilation
Da byggeprogrammet er meget præcist i de ønsker der er til 
ventilationsanlæggets udformning er mange ting på forhånd 
lagt fast.
Der er fra projektteamet derfor valgt at fokuserer på to 
hovedelementer i ventilationsanlæggets udformning, dels at 
alle installationer føres synligt, dels fleksibilitet.
Vi har valgt at føre alle ventilationskanaler synligt for dels 
at give en større rumlig fornemmelse i lokalerne, dels for at 
give den mulighed at installationerne kan inddrages aktivt i 
undervisningen af eleverne.
De studerende kan se de forskellige komponenter i et 
ventilationsanlæg og hvordan de kan opsættes i forhold til 
hinanden. De kan lære om styringsstrategier og muligvis 
afprøve dem på dem selv.
Derfor har der også været fokus på at anlægget er opbyg-
get logisk således at de studerende kan overskue anlæggets 
funktion.
Der er tænkt to typer fleksibilitet ind i ventilationsanlægget.
Den ene er en fleksibilitet inden for selve rummet hvor 
udnyttelsen af rummet ikke er dikteret af installationerne. 
Der er således ikke områder der ikke kan benyttes pga. 
af termisk diskomfort, som kan være tilfældet ved f.eks. 
fortrængningsventilation. Rummene kan dermed indrettes 
fuldstændigt frit alt efter undervisningsform.
Hvert armatur er desuden udstyret med hver deres volustat 
der sikrer at det er muligt at hvert armatur kan indstilles til 
den luftmængde der er ønskelig i den del af rummet, 

uafhængigt af indretningen.
Denne form for fleksibilitet er tiltænkt holdundervisn-
ingslokalerne og designlab. 
Den anden form for fleksibilitet er en rumlig fleksibilitet, 
hvor det er tænkt, at områder til grupperum er frit møbler-
bart og de studerende i forbindelse med undervisning 
selv kan omarrangere grupperum og dermed også den 
tilhørende ventilation. Ventilationsanlægget er derfor til 
disse rum kun udstyret med en afgrening fra hoved kanalen 
til hvert rum, hvilket betyder kun en køleflade og kun et 
hovedspjæld pr rum.
Der er i byggeprogrammet ytret et ønske om at placerer 
teknikrum decentralt, men ud fra et ønske om, som beskre-
vet herover, at bruge bygningens installationer aktivt i un-
dervisningen samt for at sikre bedst muligt samspil mellem 
optimal anlægsudformning og minimering af areal til instal-
lationer.
Ventilationsanlægget er dimensioneret i henhold til hvad 
der er ønsket i byggeprogrammet. Luften tages ind ved et 
indtag i terræn placeret i haven indpasset i havens arkitek-
tur. Dermed spares etage m2. Afkast sendes ud i udvendigt 
trappe. Derudover vil indtaget i jord agere som forkøleflade 
om sommeren og som forvarmeflade om vinteren.
Luften sendes til og fra rummene via en skakt placeret i den 
ene ende af bygningen og herfra fordeles den under loft 
til rummene. Grunden til at vi har valgt at placere skakten 
i den ene ende af bygningen skyldes ønsket om maksimal 
fleksibilitet. 

Ud over den mekaniske ventilation ventileres det dobbelt 
høje rum og de arealer der er i åbent forbindelse med det 
naturligt i det omfang det er gunstigt. Det vil sige at rummet 
ventileres naturligt så længe der ikke er risiko for kuldened-
fald eller hvor temperaturen er højere udenfor end indenfor. 
Resten af tiden ventileres mekanisk. Den naturlige ventila-
tion bruges desuden til at natkøle.

Varmen
Varmen hentes som en delstrøm på hovedreturen i teknik-
gangen via en hovedveksler og et blandeanlæg ud til 
gulvvarmen. Bygningen opvarmes således udelukkende via 
gulvvarme. Kuldenedfald i det dobbelthøje rum klares via en 
eller flere vinger placeret på indersiden. Evt. kuldenedfald 
(grundet 3 lags vinduer vil det ikke være meget) bremses 
således og kastes ud i rummet hvor det blandes med den 
varmere rumluft og neutraliseres. Kuldenedfald i rum i en 
etage neutraliseres vha. gulvvarmen som lægges ekstra tæt 
langs facaden.
Fleksibilitet og gulvvarme er normalt svært at kombinere, 
men ved at gøre gulvvarmen til mindre enheder (faktisk 
skal der kun bruge ca. 1000 af de over 2000 m2 gulv til at 
varme huset op), der kombineres med en føler i loftet, er 
det muligt at placere rum omkring området med gulvvarme. 
Ved tilstrækkelig lav effektafgivelse kan strålingsasymmetri 
undgås.
Ud over til gulvvarmen sendes varmen fra veksleren til venti-
lationsanlægget og til en ca. 200 liters varmtvandsbeholder.

Køling
Køling foretages som ønsket i byggeprogrammet som ud-
gangspunkt decentral, dog vil der i aggregatet være placeret 
en køleflade til generel temperatur reduktion på dage med 
høj udetemperatur.  
Der placeres en blandekreds i teknikrummet der sikrer at 
der kun cirkuleres brine ved den temperatur der er nødven-
dig hvilket er optimalt både med hensyn til energiforbrug og 
styring. 
Skakt for varme og køling placeres central i bygningen for at 
optimere føringsveje og minimere energitab.

Sprinkler
Bygningen sprinkles. Det forventes at alle rum kan sprinkles 
fra loft.
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Bygningens elinstallationer udføres i omfang og kvalitet efter 
de retningslinjer der fremgår af udbudsmaterialet.

Forsyningsanlæg
Bygningen forsynes som beskrevet i udbudsmaterialet fra 
henholdsvis transformerstation VII og fra centralt placeret 
UPS-tavle ved ventilstation A2. 

I bygningen etableres en hovedtavle som opdeles i to sek-
tioner med hver sin indgangsbyder samt individuel ener-
gimåling, således at installationerne kan opdeles efter behov. 
Tavlen etableres ligeledes med skinnekobler så de to sektion-
er kan sammenkobles. Ved siden af bygningens hovedtavle 
etableres en mindre UPS-tavle til forsyning af krydsfelter.

Fra hovedtavlen forsynes kombinerede etagetavler i kælder- 
og stueetage samt på 1.sal. Endvidere forsynes krafttavle og 
elevatortavle i henholdsvis kælderetage og på 1. sal.

Belysning
Belysningen udføres som en kombination af lysrørsarmaturer 

med T5 lysrør og downlights med LED lyskilder.

I undervisningsrum samt i design lab, tænkes belysningen 
udført som linielys ophængt i stålwire. 

I fællesarealer, samt gruppe- og projektrum udføres belys-
ningen enten på eller indbygget i loft i form af downlights 
med LED lyskilder. Dette medvirker til et lavt energiforbrug 
ligesom LED lyskildernes lange levetid reducerer behovet for 
udskiftning af lyskilder i det dobbelt høje rum.

Belysningsanlæggene styres via bygningens BMS/IBI anlæg, 
således at et tilfredsstillende arbejdsmiljø tilgodeses via sam-
spil mellem dagslyset og den kunstige belysning.

Elevator
Der etableres en handicap venlig person- og godselevator 
som ønsket i byggeprogrammet med en hastighed på 0,6 – 1 
m pr. sek.. Elevatoren etableres med 4 stop hvorved den kan 
betjene alle etager i både den nye bygning 127 samt i bygn-
ing 117.

ELINSTALLATIONER//

Bygningens akustik er projekteret med fokus på optimal 
lydfordeling i rummene, hvorved der opnås en høj talefor-
ståelighed og mindst mulig belastning af undervisernes stem-
mer. Rummenes grundlæggende lyddæmpning opnås med 
effektivt absorberende loftflader, og disse suppleres med 
omhyggeligt placerede lydabsorberende felter på udvalgte 
vægge.  

Det dobbelthøje fællesrum etableres med omfattende lydab-
sorption på lofter og vægge. Tilsammen giver overfladerne 
et behageligt dæmpet akustisk miljø, som muliggør åbne 
studiepladser og giver en naturlig støjdæmpning mod under-
visningsrummene. 

Trinlydniveauet holdes lavt ved hjælp af støbte, svømmende 
gulve. I vandret retning opnås et lavt trinlydniveau rummene 
imellem ved at skære en rille i den svømmende gulvplade 
under væggene. Rillerne lukkes med en elastisk fuge.

Lydisolationen er øget for bygningens nord- og østfacader, 
hvor støjniveauet fra motorvejen ellers ville give støjgener i 
undervisningslokalerne. 

AKUSTIK OG STØJ//
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Kælder
Kælderydervægge udføres af beton med membran og dræn-
plader.
Kældergulv udføres i beton med underliggende isolering 
og kapillarbrydende/drænende lag. Kælder udføres direkte 
funderet. 

Gulv i stue
Gulv i stue opbygges af synlig overbeton med indstøbt gulv-
varme og gulvbokse for el. Gulvkonstruktion bestående af 
overbeton med underliggende isolering bæres af huldæk 
som hviler af på fundamentsbjælker. Områder udenfor 
kælder pælefunderes. Under huldæk placeres isolering og 
kapillarbrydende lag i områder hvor dette fungerer som ter-
rændæk.

Gulv på 1. sal
Gulv på 1.sal opbygges af synlig overbeton med indstøbt 
gulvvarme og gulvbokse for el. Gulvkonstruktion bestående 

af overbeton med underliggende isolering bæres af huldæk, 
som hviler af på kastellerede dragere per 7,2 m og på 
vægelementer af beton i gavlene. Boxe som krager ind i det 
dobbelthøje atrium bæres generelt af udkragede bjælker. 
Installationer føres gennem systemhullerne i de kastellerede 
dragere.

Tag
Tag opbygges af stålkassetter med indbyggede stålbjælker 
(som Skandek). Stålkassetter spænder i fuld bredde fra 
facade til facade og hviler af på vridningsstive kantbjælker 
som integreres i tagkonstruktionen. Der indbygges ovenlys i 
tagkonstruktionen.

Søjler og lodret bæring
Kantbjælkerne i taget bæres af søjler i nord- og sydfacaden. 
De kastellerede dragere der bærer dæk på 1.sal bæres af 
søjler placeret i nordfacaden og langs en indre bærelinie 
placeret ud mod det dobbelthøje atrium. Alle søjler placeres 

modulært med en afstand på 7,2 m og fungerer ud over 
lodret bæring som vandret understøtning af facaden overfor 
vindlaster.

Stabilitet
Bygningen stabiliseres af de vandrette skiver i tag og på 1. 
sals dækket. Disse skiver afleverer de vandrette laster til 
lodrette vindgitre i nord- og sydfacade og  i den indre bære-
linie samt til vægelementerne i gavlene.

Brand
Alt synligt stål brandmales, øvrigt stål inddækkes.

KONSTRUKTION//

BYGNING 127   l   DTU   B1 SIDE 41



Bygningen har flere lokaler til mere end 50 personer og byg-
ningen er derfor i anvendelseskategori 3.

For at understøtte ønsket om en bygning med stor åbenhed 
udført som en stor brandsektion, udføres bygningen med et 
automatisk vandslukningsanlæg. 

For at sikre flugtvejsforholdene fra undervisningslokalerne, 
der er udført uden brandklassificerede adskillelser, udføres 
bygningen med et automatisk brandalarmeringsanlæg og et 
varslingsanlæg. Varsling sker med en talt besked.

Endvidere forsynes bygningen med flugtvejs- og nødbelysn-
ing samt vandfyldte slangevinder. Der etableres mulighed for 
røgudluftning af bygningen vha. vinduer og døre samt opluk-
kelige partier i øvre del af ydervægge samt i tagfladen. 

Atriet har 3 flugtveje til det fri henholdsvis trapperum. Un-
dervisningsrummene i stueetagen har 2 uafhængige flugtve-
je, idet der både er adgang til atriet og det fri. Det store rum 
på 1.sal har uafhængige udgange til trapperum og område 
med studiepladser. Øvrige gruppe og projektrum på 1.sal har 
adgang til areal med flugtveje i modstående retninger. 

BRAND//
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