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Mærskbygningen er en udbygning af Panum Instituttet. Bygningen rummer i alt 35.000 m² og består 
af en stjerneformet underbygning med et 16 etager højhus.  
 

Udbygningen af Panum er tegnet af C. 
F. Møller Arkitekter, som er totalrådgi-
ver på projektet. Bygningen består af 
en stjerneformet underbygning med et 
16 etager højhus. Udbygningen er på 
35.000 m², heraf er de 30.000 m² la-
boratoriefaciliteter og fælles funktioner, 
3.500 m² kantine og undervisningsfa-
ciliteter og 1.500 m² auditorier. Bud-
gettet er på 1,4 mia. kr. 
 
Byggeriet er pioner på energiområdet i 
kraft af bl.a. Danmarks mest energief-
fektive laboratorier, hvor spildenergien 
fra ventilationen bliver genanvendt i 
bygningens samlede energiregnskab i 
en hidtil uset grad. 
 
Bygherren ønskede, grundet projektets 
mange og komplekse tekniske anlæg, 
gennemført dokumenteret commissio-
ning i udførelsesfasen, med særlig fo-

kus på de tekniske anlæg. Dette for at 
sikre, at der kunne afleveres funktions-
dygtige og installationstekniske anlæg 
uden væsentlige mangler.  
 
Det var endvidere en vigtig forudsæt-
ning, at udførelsesfasen skulle forløbe 
uden væsentlige gener for driften af de 
Panums eksisterende bygninger.  
 
Byggeledelsen havde ansvaret for gen-
nemførelse af commissioning i udførel-
sesfasen. 
 
EKJ udfører efter 1. august 2017 lø-
bende indreguleringer af tekniske sy-
stemer, herunder laboratorieventilation. 
 
 
 
 
 

REFERENCE MÆRSKBYGNINGEN 
 COMMISSIONING 

EKJ’s ydelser 
 Tredjepartskontrol af konstruktions-

projektet 
 Teknisk byggeledelse 
 Leder af commissioning 

Særlige fokusområder 
 Indarbejdelse af alle væsentlige del-

terminer i udbudstidsplaner 
 Specificering af krav til eventuel en-

treprenørprojektering og organise-
ring af godkendelse af entreprenør-
projekter 

 Specificering af entreprisekrav i fm. 
commissioning 

 Veldefinerede grænseflader  
 Aftaler om afsætninger og kontrol-

målinger ved landinspektør 
 Udarbejdelse af tilsynsplaner 
 Koordinering af myndighedskrav to-

talrådgiver/byggeledelse 
 Planlægning af brugerleverancer og 

kunstnerisk udsmykning 

Bygherre: Bygningsstyrelsen og Københavns Universitet 
Kontaktperson: Marianne Røder Lauridsen 
EKJ’s rolle: Underrådgiver for byggeleder Hou + Partnere indtil 01-08-2017 
Arkitekt/ingeniør: C. F. Møller 
Periode: 2012 - 2017 
Størrelse: 35.000 m²  
Entreprisesum: 1,4 mia. 
EKJ’s honorar: 11 mio. kr. 
Entrepriseform: Fagentreprise 


