
 

 
 
 

Industriens Fonds Hus 
Huset, der ligger med udsigt til Den Kinesiske Mur, er udtænkt og bygget for at sikre opti-
male faciliteter for vidensudveksling på tværs af faglige discipliner, og tilvejebringe inspi-
rerende fysiske rammer for såvel studerende som undervisere fra de to nationer. Herun-
der er visionen at skabe et levende hus, hvor mange andre parter, blandt andet private er-
hvervsvirksomheder, kan have fast gang og benytte de lyse og imødekommende rum til 
konferenceaktiviteter og lignende. 

Danske værdier og kinesiske omgivelser 
De første streger til skabelsen af House of the Danish Industry Foundation blev slået i 
2010, da der i Danmark blev afholdt en indbudt arkitektkonkurrence. Præmissen var, at 
der skulle skitseres en bygning efter danske værdier og standarder, med respekt for de 
inspirerende kinesiske omgivelser, det lokale klima og den helhedsplan som campus i 
det nordlige Beijing er planlagt efter. 
 
Konkurrencen blev vundet af Lundgaard og Tranberg Arkitekter, i samarbejde med COWI. 
Vinderforslagets hovedidé er en stram og kompakt ydre bygningsform, der passer ube-
sværet ind i det eksisterende universitetscampus. Facaderne åbner sig for at give bygnin-
gen kontakt og samhørighed med omgivelserne, og for at tilføre et afvekslende, generøst 
dagslys i huset. Et gennemgående atrium gennem alle etager bløder den stramme grund-
form op og trækker dagslyset dybt ind i husets indre. Atriet er bygningens rumlige fokus, 
som giver overblik og let orientering, og vil være det naturlige samlingssted for uformelle 
kontakter og møder mellem studerende, undervisere og forskere. 
 
Huset har som bygherre haft University of Chinese Academy of Sciences (UCAS), og de-
res design- og arkitektfirma har varetaget detailprojekteringen, aftaler med lokale entre-
prenører og det løbende tilsyn på byggepladsen. 

Fakta om Industriens Fonds Hus 
Bygningen på 10.896 m2 er fem etager høj, og til daglig vil cirka 200 kandidatstuderende 
samt ph.d.-studerende, forskere, gæster og ansatte have deres daglige gang i huset, som 
rummer:  
 
• 20 lejligheder til undervisere og forskere 
• Auditorier 
• 10 undervisningslokaler 
• 8 grupperum 
• 10 forskningskontorer 
• 8 ph.d.-kontorer 
• 6 specialekontorer 
• 4 mødelokaler 
• Opholdsrum for studerende og undervisere 
• Fællesarealer med studiepladser 
• 4 administrationskontorer 



 

• Træningslokale 
• Kantine 
 

For information om Industriens Fonds Hus, kontakt 
Industriens Fond, formidlingsansvarlig Ole Østrup, mobil: +45 2380 0660, 
email: oos@industriensfond.dk. 
 

Bygningsstyrelsen, arkitekt Kræsten Bischoff, mobil: +45 41 70 11 88, email: krb@bygst.dk. 
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