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På DTU nord for København har
Christensen & Co arkitekter skabt en ny
bygning, der allerede tegner til at blive et
nybrud inden for moderne forskningsog læringsmiljøer.
Forskere, undervisere og studerende
indtager det nye hus ved navn DTU
Compute, som allerede er blevet et
vartegn for universitets høje ambitioner.
Forklaringen findes i arkitekturen, som
ned i mindste detalje er udviklet for at
stimulere og styrke den videnskabelige
udveksling.
I DTU Compute er der skabt helt ny
adgang til universitets største ressource:
det videnskabeligt arbejdende og
lærende menneske.

Foto-kreditering: Adam Mørk
For yderligere information og billeder i
høj opløsning kontakt:
heidi.pedersen@cco.as
www.cco.as
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DTU Compute

Institut for Matematik & Computer Science
Otte tårne under en ydre glasfacade
I DTU Compute er der ingen lange
mørke korridorer. Bygningens indre
danner i stedet én sammenhængende,
frodig, indre oase med velvoksne
træer, som etablerer et levende, fælles
mellemrum, som gennemvæver hele
huset og rumligt forbinder alle, både
studerende og forskere.
Bygningens forskellige funktioner er
samlet i otte separate tårne med vægge
af glas under husets ydre glasfacade og
tagets store ovenlysvinduer. I tårnene
er alle husets rum og funktioner samlet.
Undervisningsrum og plads til de
studerende i stuetagen og kontorer og
åbne fællesarealer til undervisere og
forskere på de øvre etager. Tårnene er
bundet sammen af lette gangbroer, der
skaber et levende bevægelsesforløb
rundt gennem husets øverste etager,
hvor man færdes mellem træernes
toppe og overalt har kig ned til
studieområderne i stueetagen.
Træerne bidrager positivt til husets
bæredygtige profil og hjælper så at sige
huset med at trække vejret, men deres
betydning for husets arkitektoniske

idé rækker videre end det. Træet har
i stort set alle kulturer og til alle tider
båret en næsten universel symbolsk
betydning for liv, læring, visdom og
erfaring. Men særlig vigtig her er
træets tiltrækningskraft, som det sted,
mennesket ofte naturligt søger hen for
at slå sig ned. De 22 træer er placeret i
små grupper rundt omkring og skaber
et let og naturligt skærmende loft over
studiepladserne og filtrerer dagslyset,
som er tilstedeværende overalt i huset.
Landskabelig sammenhæng
mellem inde og ude
Facaden på DTU Compute danner
et delvist transparent skind omkring
bygningens indre verden og tilbyder
visuelt flydende overgange mellem
inde og ude, sådan at bygningens liv
beriger pladserne og gårdhaverne
omkring huset. Facaden er opbygget
af glas med forskellige egenskaber:
Transparent glas, sandblæst glas, hvidt
ugennemsigtigt glas og enkelte flader
i råt aluminium. Overalt skaber facaden
varierende gennemsigtighed og dybde
og refleksion, og allerede på lang
afstand aner man konturerne af træerne
indenfor og af mennesker, der bevæger

Den transperante facade

sig rundt i bygningen, som en flimren af
koncentreret liv.
Indefra er perspektivet åbent til de
tilstødende gårdrum med de store
egetæer, sådan at bygningens
indre landskab flyder sammen med
landskabet omkring bygningen, og
træerne inde danner forgrund for
egetræerne ude.
Den indre grønne campus
Bygningens indre udgør en slags
mikro-campus. Et sammenhængende
forsknings- og læringsunivers, som
forenes af fællesrummet med de store
træer. Ned til den mindste detalje er der
taget højde for de mange forskellige
processer og situationer, der er en del af
det videnskabelige arbejde med læring
og tværfaglig innovation.
Der er mulighed for fordybelse på egen
hånd, livlige samtaler på tværs af større
grupper, koncentration i mindre og
større enheder, fokus og udveksling. Alt
sammen på en måde, der ikke låser det
lærende menneske fast, men som hele
tiden føjer sig efter de mange forskellige
behov, der opstår i rummet.

Stueetagen
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Denne side: trappe til øverste etage
Overfor: auditorium

Stueetagen er tilegnet undervisningen.
Her er store avancerede
undervisningslokaler, og flettet
ind i mellem disse er der plads til
gruppearbejde i de specialdesignede
studie- og loungemøbler, som er i
træfinér og klare farver, der mimer
paletten i farverne på træernes blade i
løbet af et års cyklus. De åbne trapper
tilbyder en flot rejse op gennem
træernes kroner til de øvre etager. De
to trapper er placeret centralt i det
store rum og skaber let adgang opad i
det videnskabelige hierarki til de åbne
gangbroer og opholdsbalkoner til
uformelle møder mellem forskere og
studerende.
Overalt er der glasvægge ind til
forskningskontorerne og mødelokaler,
hvorfra man har udsigt ud over
studieområderne i stueetagen.

Christensen & Co Arkitekter bygger
mere på DTU
DTU Compute markerer en milepæl i
Christensen & Co Arkitekters arbejde
med at udvikle energirigtige og
innovative læringsmiljøer. Koblingen
mellem DTUs vidtrækkende ambitioner
og Christensen & Cos erfaring har været
særdeles gunstig for, at bygningen
allerede er blevet et pejlemærke for
fremtidens innovative studiemiljøer.
Christensen & Co er for tiden i færd
med at udvikle yderligere to markante
bygninger til DTU. Det næste står
allerede klar til sommeren 2013 og er
tilegnet studerende ved Arcitectural
Engeneering (link til projekt på site). I
2016 forventes det 40.000 m2 byggeri
til Life Science & Bioengineering at stå
klar til brug(link til projekt på site).

Fakta
DTU Compute – Institut for Matematik &
Computer Science.
Bygherre
DTU – Danmarks Tekniske Universitet
Areal
4500 m2.
Arkitekt
Christensen & Co
Landskabsarkitekt
Kragh & Berglund
Konstruktioner
Anders Christensen, Rådgivende
ingeniører
Installationer
Henrik Larsen, Rådgivende ingeniører

Samlet udgør DTU Compute et helt
nyt bud på fremtidens forsknings- og
læringsbygning, som tilbyder en helt
særlig rumlig og organisatorisk kvalitet,
der både er moderne og fremadrettet
og samtidig dybt forankret i DTU´s
historiske og landskabelige kontekst.
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Stueetagen

8

9

Denne side:
1. Facaden
2. Studieplads under træerne
3. Top studie plads
Overfor:
Fælles studieområder til gruppearbejde og
møder
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Mødelokale på første sal
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Overskrift 1
Overskrift 2
Tekst

1. Studieplads
2. Kik fra første sal

1. Kontor til administration på første sal
2. Udsigt fra kontorlokalerne til møderum
overfor
3. Auditorie i stuen
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