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Ombygning og miljøsanering af det tidligere Købmagergade Posthus (fredet) og Post & Tele Museum 
(bevaringsværdi 2). Bygningskomplekset er ombygget til moderne erhvervslejemål og en række bu-
tikker i stueetage og kælder mod Købmagergade og Løvstræde. 
 

Ejendommen er erhvervet af PFA pen-
sion med henblik på ombygning til er-
hvervslejemål, herunder butikker i kæl-
der og stueetage, kontorer i kælder og 
på 1.-5. sal, i alt 16.000 m². Endvidere 
er gårdrum renoveret. 
 
EKJ har i 2014 udført Teknisk og Funktio-
nel Due Dilingence omfattende alle byg-
ningsdele, installationer og miljøforhold. 
 
Inden og sideløbende med de indledende 
ombygningsarbejder gennemgik bygnin-
gerne miljøsanering, delvis nedrivning og 
komplet stripning for samtlige tekniske 
installationer.  
 
Bygningerne var delvist i drift indtil februar 
2016, hvor Postmuseets lejemål ophørte.  
 
I samarbejde med bygherrens repræsen-
tanter samt Årstidernes Arkitekter har EKJ 
planlagt og designet de bygningsmæs-

sige og tekniske installationer i bygnin-
gen, så de er tilpasset de individuelle le-
jere.  
 
EKJ har leveret ingeniørrådgivning vedr.: 
▪ Miljøsanering/stripning for PCB, Bly, 

Zink m.m. i forbindelse med nedrivning. 
▪ Konstruktioner i forbindelse med reno-

vering af klimaskærm, ny lejemålsdi-
sponering, nyt trappehus, etablering af 
elevator og handicaplift m.v., herunder 
forstærkning af bærende konstruktio-
ner, fundamenter m.v. 

▪ Nye installationer overalt, herunder 
VVS, ventilation, el, CTS og sikring 
(ABA, ADK). Der etableres nye hoved-
føringsveje for varme, køl, afløb og 
brugsvand, ny fjernvarmecentral samt 
nyt hoved- og målertavleanlæg m.v. 

▪ Energi og indeklima; Indeklimavurde-
ring/simulering og varmetabsberegning.  

▪ Arbejdsmiljøkoordinering i projekte-
rings- og byggefasen. 

 
 
 

      REFERENCE POSTGÅRDEN 

EKJ’s ydelser 
▪ Miljøsanering 
▪ Projektering af Konstruktioner, 

VVS, Ventilation, el, CTS, sikring 
(ABA og ADK) 

▪ Udbud af ingeniørarbejder 
▪ Energi 
▪ Indeklima 
▪ Fagtilsyn 
▪ Teknisk byggeledelse, herunder 

ansvar for kvalitet, tid og øko-
nomi 

▪ Arbejdsmiljøkoordinering P og B 

Særlige fokusområder i       
ingeniørrådgivningen 
▪ Komplicerede geotekniske og 

konstruktive forhold 
▪ Særlige hensyn til fredede 

bygninger 

Bygherre:  PFA Ejendomme A/S  
Kontaktperson:  Datea, Jan Stockholm, js@datea.dk 
EKJ’s rolle: Ingeniørrådgiver for PFA Ejendomme A/S 
Arkitekt: Årstiderne Arkitekter 
Periode: 2015-2017, Kontorlejemål er ibrugtaget, butikker 98% er færdige 
Størrelse: 16.000 m² 
Entreprisesum: Estimeret 200 mio. kr. 
EKJ’s honorar: Til d.d. 11,6 mio. kr. 
Entreprenør: NCC 
Entrepriseform: Hovedentreprise 
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