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Varieret og inspirerende dagslysindfald med 

udsyn til både himmel og horisont.

Belysningsstrategi med differentiering og brug 

af fokuseret lys, der kan skabe rum og reducere 

lydniveauet.

Indeklima er essentielt for både fysisk og psykisk 

velvære, og har stor betydning for indlæring i alle 

situationer og alderstrin.

Termisk  skal kuldenefald og træk elimineres, og 

der kan være mulighed for individuel styring .

Få, sunde materialer sikrer nem vedligeholdelse.

Absorberende og reflekterende materiale skal 

være strategisk placeret så der er taleforståe-

lighed, minimering af lydspredning (trin og luft) 

og reducering af lyd fra omgivelserne.

Facetteret bygnings- og rumgeometri kan kon-

trollere efterklangstiden.
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Fremtidig udvikling af Campus Emdrup   

VISIONER
September 2018

Grundstenen i et godt  læringsmiljø 
er et ordentligt indeklima med 
velfungerende akustik, dags- og 
kunstlys og ventilation

INDEKLIMA

Inspirationsfoto grupperum nyindretning af auditorium - CBS Prorcelænshaven Inspirationsfoto studienicher

fokus på akustik

fokus på fokuseret lys

Designprincipper for udformning af det fysiske studiemiljø

Studiemiljøet på Campus Emdrup skal i frem-
tiden være mere synligt, og der skal arbejdes 
med et varierende studiemiljø, som både 
understøtter fordybende som projektorien-
terende aktiviteter samt bedre forhold for 
sociale og faglige samlinger. 
Det er vigtigt at sidstnævnte aktiveres af 
studerende og medarbejdere.  

Ikonerne til højre ligger i naturlig forlæn-
gelse af de 4 overordnede udviklingsprin-
cipper for campus, og forholder sig til de 
designmæssige/rumlige løsninger. 

Tydeligt vært-
skab

Det skal være let 
at orientere sig 
på campus - al-
lerede før hove-

dindgangen

Principper for udvikling af det fysiske miljø på Campus Emdrup

Principper for udvikling af studiemiljøet på Campus Emdrup

Individuel fordy-
belse

læsepladser
studiepladser
reflektionsrum

Samlende cen-
trum

Forstærkning af 
få miljøer skal 

samle brugerne 
og  

energien

Udveksling og dialog
projektrum  

(længere forløb)
gruppearbejde
(små øvelser)

Variation
Der skal være dif-

ferentierede miljøer 
som understøtter 

forskellige brug og 
behov. 

Samlingssteder
faglige mødesteder

uformelle mødesteder
uformelle samlinger 

UDVIKLING AF STUDIEMILJØ

STUDIE OG LÆRINGSMILJØ

Inspirationsfoto Det Kongelige Bibliotek

AMFITEATERET - VISION
3D rendering

De nye siddemøbler og plantede træer skaber et nyt miljø, der er mere venligt, 
varieret og med mulighed for skygge.


