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Helhedsrenovering af kommunal folkeskole i drift med etapevis genhusning. Projektet udføres i total-
rådgivning og omfatter projektudvikling, helhedsrenovering samt udvidelse fra 3 til 4 spor og udvi-
delse af ”Fremtidens Fritidstilbud” 

EKJ gennemfører i samarbejde med arki-
tektfirmaet Nøhr og Sigsgaard og Thing 
& Brandt landskabsarkitekter helhedsre-
novering og udbygning af Amager Fæl-
led Skole.  
 
Skolen, som er bygget omkring 1910, 
har 2 fredede hovedbygninger, og som 
en del af programmeringen foretages 
der værdisætning af bevaringsværdierne 
i h.t. Slots- og Kulturstyrelsen ”Vejled-
ning til vurdering af fredningsværdier”. 
 
Projektet omfatter: 
 Projektudvikling 
 Helhedsrenovering med hovedtema-

erne Indvendig og udvendig genopret-
ning/renovering, Modernisering, Ener-
girenovering, Klimatilpasning, Inde-
klima og Tilgængelighed 
 Udvidelse med 1 spor til 4 spor 

 Udvidelse af "Fremtidens Fritidstilbud" 
med etablering af 180 nye fritidsplad-
ser. 

 
Som en del af opfyldelsen af helhedsre-
noveringens hovedtemaer udfører EKJ: 
 
Energirenovering - Energirammebereg-
ning samt energibetragtninger i forbin-
delse med renovering af eksisterende 
bygningsmasse.  
 
Indeklima - indeklimasimuleringer af 
udvalgte lokaler.  
 
Bæredygtighed -  
 
EKJ projekterer miljøsaneringen, som 
omfatter PCB, bly, asbest, kviksølv, ra-
don mv., herunder sanering og nedriv-
ning, samt håndtering og bortskaffelse 
af forurenede byggematerialer. 
 
 
 
 

REFERENCE AMAGER FÆLLED SKOLE 

EKJ’s ydelser 
 Registrering, forundersøgelser 
 Brugerinddragelse 
 Udarbejdelse af helhedsplan 
 Projektering af konstruktioner, 

vvs og el 
 Commissioning 
 Fagtilsyn 
 Arbejdsmiljøkoordinering P. 

Særlige fokusområder i       
ingeniørrådgivningen 
 Sikring af bevaringsværdier.  
 Sikker styring af brugerproces-

sen.  
 Projektudvikling og gennemfø-

relse i et tæt og effektivt samar-
bejde med bygherren.  

 Samarbejde under udførelse/ 
Minimering af gener for skolen. 

 

Bygherre: Københavns Kommune, Byggeri København (ByK) 
Kontaktperson: Bodil Sick Mathiesen, b79d@okf.kk.dk 
EKJ’s rolle: Underrådgiver til totalrådgiver (arkitekt) 
Arkitekt: Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma a·s, Palle Lindgaard, pl@nsark.dk 
Landskabsarkitekt: Ting & Brandt  
Periode: 2016-2019 
Størrelse: I alt ca. 11.770 m², tilbyg. 130 m², nybyg. 910 m² 
Entreprisesum: 131,9 mio. kr. 
EKJ’s honorar: 5,45 mio. kr. 
Entreprenør: - 
Entrepriseform: Hovedentreprise 
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