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Renovering/ombygning og miljøsanering af 6.300 m² kontorer, mødelokaler, laboratorier og støtte-
funktioner i bygningerne B301 og B309 på DTU Lyngby Campus med det formål at samle og skabe 
bedre forskningsfaciliteter for DTU Energi. 
 

Projektet skal samle og skabe bedre 
forskningsfaciliteter for DTU Energi, og 
er led i DTU’s plan for skabelse af et 
miljø på Lyngby Campus, der understøt-
ter tværfagligheden blandt universite-
tets forskere, erhvervsfolk og stude-
rende.  
 
Projektet gennemføres under DTU’s 
samarbejdsmodel Integreret Byggeri, i 
et tæt og ligeværdigt samarbejde mel-
lem DTU, Entreprenør og Rådgiver. Sam-
arbejdsformen skal sikre, at alle rele-
vante kompetencer fra start til slut bli-
ver integreret i udviklingen af projektet. 
Herunder er der søgt prækvalifikation og 
afgivet tilbud af teamet C.C. Brun Entre-
prise, Rørbæk & Møller og EKJ. 
 
Ingeniørarbejderne omfatter: 
 Nedrivning og miljøsanering af eksi-

sterende bygningsdele, herunder regi-
strering af miljøkritiske stoffer og pro-
jektering af miljøsaneringen 
 Renovering af installationer for VVS, 

ventilation, gasarter, stinkskabe, LAF 
bænke 
 Renovering af elinstallationer, herun-

der forsyning, tavler, belysning, 
PDS/IT, CTS/BMS 
 Energioptimering, herunder etablering 

af varmegenvinding på ventilationsan-
læg, etablering af lysstyring og ud-
skiftning af belysningsarmaturer 
 Arbejdsmiljøkoordinering P og B 
 Commissioning af tekniske installationer 
 
Installationsprincippet tager udgangs-
punkt i robuste tekniske løsninger, der 
prioriterer minimalt energiforbrug og 
stor fleksibilitet i indretning og fremti-
dige ombygning af laboratorierne. 
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EKJ’s ydelser 
 Registrering af installationer 
 Projektering af nedrivning og 

miljøsanering, konstruktioner, 
vvs, ventilation, laboratoriein-
stallationer, el og CTS/BMS 

 Energioptimering  
 Fagtilsyn 
 Arbejdsmiljøkoordinering P+B 
 Commissioning 

Særlige fokusområder i       
ingeniørrådgivningen 
 DTU’s samarbejdsmodel Inte-

greret Byggeri 
 Minimering af energiforbrug 
 Fleksible installationsprincipper 
 Tidlig idriftsættelse og com-

missioning af tekniske installa-
tioner 

 

 

Bygherre: Danmarks Tekniske Universitet - DTU 
Kontaktperson: Marianne Thorbøll <mathor@dtu.dk> 
EKJ’s rolle: Underrådgiver for arkitekt 
Arkitekt: Rørbæk & Møller ApS 
Periode: 2017-2020 
Størrelse: 6.300 m² 
Entreprisesum: 77 mio. kr. 
EKJ’s honorar: 4,3 mio. Kr. 
Entreprenør: C.C. Brun Entreprise A/S  
Entrepriseform: Total- eller hovedentreprise 
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