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NYT NATURHISTORISK MUSEUM

Renderinger: Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Danmarks nye Naturhistoriske Museum samler tre naturhistoriske museer i hjertet af København, og
bliver et museum i international topklasse. Byggeriet er det største og mest ambitiøse danske
museumsbyggeri i nyere tid og omfatter bl. a. underjordiske bygningsafsnit.
Med en af verdens bedste og største
naturhistoriske samlinger på 14 millioner
genstande har Statens Naturhistoriske
Museum haft et ønske om tidssvarende
og rummelige rammer med høje, æstetiske og praktiske kvaliteter og en central
placering i hovedstaden.
Museet skal ligge i Botanisk Have i København og samle Zoologisk Museum,
Geologisk Museum og Botanisk Museum
til ét samlet museum i international topklasse.
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Lundgaard & Tranberg Arkitekter har
skabt et enestående byggeri, der nænsomt flettes ind i Botanisk Have, og hvor
de historiske bygninger i haven bevares
og bindes sammen af lette glasbygninger. Under jordens overflade vil museets
udstillinger udfolde sig i organisk formede rum i 2 etager.

Ud over udstillings- og publikumsfaciliteter skal bygningerne huse dele af Københavns Universitets Naturvidenskabelige Fakultet.
EKJ projekterer i samarbejde med Lundgaard & Tranberg Arkitekter det spektakulære byggeri. Herunder rådgiver EKJ
inden for alle ingeniørdiscipliner, og projekterer blandt andet museets underjordiske bygningsafsnit, som udføres med
permanent byggegrubeindfatning. Derudover rådgiver EKJ om indeklima og
sikkerhed, herunder specielle krav til
temperatur, luftfugtighed, luftskifte i
magasiner og udstillingsområder m.m.
Endvidere har EKJ udført VVM-screening
for hele projektet samt miljøscreening
og plan for miljøsanering af de eksisterende bygninger i Sølvtorvskomplekset i
havens nordvestlige hjørne.
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EKJ’s ydelser
 Miljøundersøgelser, herunder
VVM- og miljø screening
 Geoteknik
 Miljø og energi
 Projektering af konstruktioner,
Kloak, VVS, Ventilation, laboratorieinstallationer, El, CTS mm.
 EU-udbud
 Energi og indeklima
 Brand- og sikringsstrategi

Særlige fokusområder i
ingeniørrådgivningen
 Kuppelformet stål- og glaskonstruktion til hvalsal
 13,5 m dyb byggegrube under
grundvandsspejl
 Mange interessenter og samarbejdspartnere
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