
Projektets karakter
Christianhavns Skole ligger på to matrikler i tæt bymæssig kontekst 
og rummer ud over en folkeskole fra 0-10. klassetrin, 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. 
RUBOW arkitekter har fungeret som totalrådgiver og har lagt vægt 
på en helhedsorienteret proces for at inddrage alle faggrupper og 
brugere, som medvirkende til at skabe merværdi og synergi mellem 
arkitektur, pædagogik og bydel.

AB Clausens rolle
AB Clausen A/S har til nærværende projekt fungeret som
underrådgiver til Wissenberg A/S med med konstruktions-
projektering i forbindelse nyopførsel af bygningen ScienceLAB på 
Christianhavns Skole. 
Projekteringen omhandlede opførsel af nye og optimerede 
udskolingsfaciliteter til skolens ældste klassetrin. 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 
konstruktionsprojekteringen foregår ligeledes ved 3D-modellering.

  

Referencer
Ingeniørrådgiver:  Wissenberg A/S, Marianne Steffensen, tlf: 27 25 
34 76, ms@wissenberg.dk.

Bygherre: Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri 
København, kontaktperson: Michael Vielsted Berntsen, tlf.: +45 
69131643, mail: mvb@rubowarkitekter.dk

Reference: Christianshavn Skole, ScienceLAB
Nyopførelse af nye og optimerede udskolingsfaciliteter

Rådgivende Ingeniører A/SRådgivende Ingeniører A/S

Projekt:  Christianhavns Skole - ScienceLAB
Projekteringstid:  6/2016 - 1/2017
Udførelsestid: 2014 - (etapevis aflevering 2018-2019)
Adresse:  Prinsessegade 34, 1422 København K
Bygherre:  Københavns Kommune
Totalrådgiver: RUBOW Arkitekter A/S
Ingeniørrådgiver: Wissenberg A/S
Underrådgiver:  AB Clausen A/S
Rådgivning:  Projektering af bærende konstruktioner  
  og udarbejdelse af udbudsmateriale
Entrepriseform:  Hovedentreprise
Areal:   ScienceLab: 1068m2 (del af ca. 12.000m2 renovering  
  og 2.700m2 nybyggeri)
Byggesum:  144,5 mio DKK
Rådgiverhonorar: 477.967,00 DKK

FOKUS

ANSVAR

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


