
Projektets karakter
Christianhavns Skole, der er en af Københavns ældste skoler, ligger på to 
matrikler i tæt bymæssig kontekst og rummer ud over en folkeskole fra 0-10. 
klassetrin også aftenskole, fritidshjem og andre fritidstilbud for bydelens 
borgere og foreningsliv. 

Med stigende børnetal og urbanisering var der behov for udvidelse af skolens 
faciliteter samt opgradering af udearealerne. Derfor udvides skolen fra tre 
til fire spor på alle klassetrin og med en ny science-bygning til udskolingens 
naturvidenskabelige fag, ligesom der indrettes lokaler til Fremtidens 
Fritidshjem med i alt 112 nye pladser. Tilbygningen er en del af en større 
helhedsrenoveringen af hovedskolen og udendørsarealer omkring alle 
bygninger.

Arkitektonisk strategi
RUBOW arkitekter har, som totalrådgiver, faciliteret en helhedsorienteret 
proces for at inddrage alle faggrupper og brugere, som skal medvirke til 
at skabe merværdi og synergi mellem arkitektur, pædagogik og bydel. 
Arkitekterne har lagt et arbejde i at ”identificere potentialerne i opgaven, 
bringe den bymæssige, historiske kontekst, gårdrummene og bygningerne i 
spil for at give faglig værdi til skolen samt æstetisk og kulturel værdi til bydelen 
– Strategien ‘Potentialer i historien’ giver sig til kende igennem alle løsninger i 
opgaven” (Kilde: Rubow.dk).

Helhedsrenovering og nyt Sciencehus
Hovedskolen helhedsrenoveres og der tilbygges et nyt anneks langs 
Prinsessegade. Her skabes en verden for indskoling, mellemtrin og fritidshjem, 
som bindes sammen med de nye tiltag med koncepter for genopretning, 
som definerer materialer og farvesætning såvel på bygningsdele som i 
indretningen. Nedslagene tilfører nye spændende rumlige sammenhænge og 
variation til skolen. 

Det nye Sciencehus bliver i dette regi en ny spiller i en gammel fortælling. 
Grundens storartede industrihistorie i form af både salpetersyderi, kongelig 
porcelænsfabrik og tobaksfabrik inspirerer til en nyfortolkning og videreførsel 
af det fabriksproducerende Christianshavn i et moderne læringsbyggeri med 

fokus på naturvidenskabens eksperimenterende mangfoldighed. Bygningen 
udformes som en let og fritliggende pavillon, der henvender sig til alle sider på 
grunden. Materialer udvælges i forhold til at skabe et moderne samspil med
Philip de Langes Hus med direkte inspiration fra ’krudtet, kaklen og 
cigarkassen’. 

Det vægtes, at bygningen i fremtiden nemt kan konverteres til andre formål 
– herunder beboerhus, kontorerhverv mv., såfremt den ikke længere skal 
anvendes til skole.Dette er fuldt i tråd med bygningens bæredygtige profil.
AB Clausens rolle
AB Clausen A/S - Rådgivende Ingeniører har til nærværende projekt fungeret 
som underrådgiver til Wissenberg A/S med konstruktions-projektering i 
forbindelse nyopførsel af bygningen Sciencehuset på Christianhavns Skole. 

Projekteringen omhandlede opførsel af nye og optimerede 
udskolingsfaciliteter til skolens ældste klassetrin samt fritidshjem og mulighed 
for aktiviter efter skoletid. Der bliver skabt et nyt udskolingsrum i baggården 
omkring det nybyggede Sciencehus. De nye bygninger løfter skolens 
undervisnings- og fritidstilbud til 2020 niveau.

Projektet dækkede over en 2 etagers bygning fordelt på 1068m2. AB  
Clausen har til projektet udarbejdet dele af udbudsmaterialet samt 
projekteret konstruktionerne, som opføres i betonelementer, stål- og 
kompositkonstruktioner samt 10 meter dyb pælefundering, som følge af 
vanskelige jordbundsforhold. Tegningsmaterialet 3D-projekteret i Revit og 
konstruktions-projekteringen foregår ligeledes ved 3D-modellering. Første 
etape af byggeriet, herunder Sciencehuset tages i brug i sensommeren 
2018. Helhedsrenoveringen af hovedskolen forventes færdig primo 2019 og 
udearealerne i løbet af sommeren 2019.
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FAGLIGHED

Med høj faglighed og fokuseret indsats skaber vores konstruktionsrådgivning merværdi for byggeprojektet 
i tæt samarbejde med vores kunder. Vi tager ansvar og sikrer leverance af optimerede byggebare løsninger.
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Bedst til konstruktioner

Medlem af TECH SAM GRUPPEN

Relevans for 
nærværende udbud

Byggeri med formidlingsfunktion 
og kulturelt samlingspunkt for fritidsaktiviteter 

i Københavns Kommune. Nybyggeri 
i tilsvarende størrelseorden 

og kompleksitet


