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LIFE CAMPUS NABONYHEDSBREV  - JULEUDGAVE 2020 

I dette julenyhedsbrev kan du læse om det afsluttede facadearbejde og byggeriets fremdrift. Du 

kan også læse om, at LIFE er blevet en selvstændig fond.  

96 søjler i massiv eg 
I november måned blev den sidste egetræssøjle på LIFE Campus monteret. Dermed er arbejdet på 

husets facade ved at være færdiggjort, og de 96 søjler har givet bygningen et helt særligt udtryk.  

 

Arkitekterne fra Vilhelm Lauritzen Arkitekter har beskrevet bygningen som et tempel i det svungne 

landskab, og egetræssøjlerne er med en højde på op til ni meter og en vægt på to tons helt unikke. 

LIFE Campus bliver helt rigtigt et naturvidenskabeligt tempel, hvor børn og unge bliver undervist i 

naturvidenskabelige fag i topavancerede undervisningslaboratorier. Det er planen, at de første 

skoleklasser vil blive undervist i LIFE Campus fra efteråret 2021. 

 

 
LIFE Campus i november 2020. Søjlerne er beskyttet af spånplader nederst, mens der bygges. 
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Byggepladsen lige nu 

På byggepladsen går det hastigt fremad, og inde i huset arbejdes der hårdt på at færdiggøre alle 

installationer og overflader. Rundt om huset begynder landskabet langsomt at tage sin endelige form, og 

den nord-sydgående natursti er ved at blive reetableret.  

 

Al byggeaktivitet forventes færdiggjort i løbet af sommeren, og byggepladsvejen bliver fjernet, når 

indflytningen er overstået i løbet af sommeren 2021, så markerne får sin oprindelige form tilbage.  

 

På byggepladsen kæmper vi naturligvis, som alle andre, med følgerne af corona-pandemien. Vi gør alt, vi 

kan for at holde afstand, gøre rent, sprede håndværkerne mest muligt, arbejde i små teams mm. Endnu 

er det lykkes at holde fremdriften, så det håber vi kan fortsætte som planlagt.  

 

LIFE bliver en selvstændig fond 

Den 1. december 2020 blev LIFE-initiativet etableret som en selvstændig fond. LIFE Fondens formål 

bliver at højne den naturvidenskabelige dannelse, uddannelse og forskning – samt styrke motivation og 

interesse for naturvidenskab hos børn og unge. Det vil elever for alvor opleve, når de til næste år får 

mulighed for at besøge LIFE Campus for at eksperimentere på helt nye måder.   

 

Læs mere om LIFE Fonden her: https://life.dk/vi-bliver-til-life-fonden/ 

 

LIFE og alle på byggepladsen ønsker alle vores kommende naboer en glædelig jul samt et godt nytår.  

Vi glæder os til at flytte til Lyngby i 2021. 

https://life.dk/vi-bliver-til-life-fonden/

