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Etape 1 og 2 af nyt byggeri til Københavns Universitets Natur- og Biovidenskabelige Fakultet – SCI-
ENCE på Frederiksberg. Byggeriet er forbundet til fakultetets eksisterende bygning ”Højhuset” og 
skal samle forskning og uddannelse inden for plantebioteknologi 
 

Byggeriet er et særdeles ambitiøst og 
spektakulært laboratoriebyggeri, som 
foruden de konstruktive udfordringer i 
forbindelse med den plante- og celle-
formede planløsning også byder på 
skærpelser i forhold til krav til vibratio-
ner i de stabiliserende og bærende kon-
struktionerne, energirammekrav for 
2015, skærpede indeklimakrav, svært 
bestykkede laboratorier samt integra-
tion med eksisterende byggeri. 
 
Udover gængse installationer projekte-
rer EKJ særinstallationer i laboratorie- og 
undervisningsområder, herunder pro-
cesventilation, proceskøling, udsug-
ningsanlæg for kemikalieskabe og 
stinkskabe, ionvand, trykluft samt ren-
gasser både som central forsyning med 
flaskegasstation i eksisterende flaske-
gascentral, samt delvise, decentrale for-
syninger.

1. etape omfatter 7.085 m² laboratorie-, 
undervisnings- og kontorfaciliteter, her-
under bl.a. auditorium med plads til 200 
personer, molekylært biolab, GMO mi-
krobiologi laboratorium, kemikalierum, 
sonikatorrum, sterilrum, elektroforese-
rum med PCR-maskiner og NMR labora-
torium med tilhørende massespektro-
metre. 
 
2. etape omfatter 5.795 m² kontor-, 
kantine, kantine- og mødefaciliteter, 
forskningslaboratorier i GMO-klasse 1. 
4. sal indrettes som et væksthus og di-
sponeres med bl.a. fuldautomatiske 
væksthusfaciliteter. 
 
Der er udarbejdet 3D-modeller for alle 
fag fra projektforslagsfase til hovedpro-
jekt. Der er gennemført digitalt udbud 
med mængder baseret på 3D-model-
lerne, og licitation via Byggeweb Udbud. 
 
 

REFERENCE COPENHAGEN PLANT SCIENCE CENTRE 

EKJ’s ydelser 
▪ Projektering af Nedrivning, byg-

gegrube og jordarbejder, Kon-
struktioner, VVS og Ventilation, 
El og Særinstallationer for labo-
ratorier 

▪ Udbud, forhandling og kontra-
hering 

▪ Fagtilsyn og Byggeledelse, her-
under aktivitetsplanlægning, 
økonomi- og tidsstyring samt 
indretning og drift af bygge-
plads 

▪ Bæredygtighedsledelse 
▪ Arbejdsmiljøkoordinering P+B 
▪ Risikovurdering 2. etape 

Særlige fokusområder  
▪ Vibrationsfrie konstruktioner 
▪ Skærpede indeklimakrav 
▪ Energirammekrav 2015 
▪ Svært bestykkede laboratorier 
▪ Integration med eksisterende 

byggeri  

 

Bygherre: Bygningsstyrelsen BYGST 
Kontaktperson: Birgitte Munk Zino, bmz@bygst.dk 
EKJ’s rolle: Underrådgiver til totalrådgiver (arkitekt) 
Arkitekt: Lundgaard og Tranberg Arkitekter A/S 
Periode: Etape 1/ Etape 2: 2011-2016/Hovedprojekt afsluttet 
Størrelse: 7.085 m²/ 5.795 m² 
Entreprisesum: 178/ 176 mio. kr. 
EKJ’s honorar: 10,8/ 9,75 mio. kr. 
Entreprenør: C.C. Brun 
Entrepriseform: Fag- / Storentrepriser 
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