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FAKTA 

Martin Funch 
Ingeniør 
Projekteringsleder 

Kontakt 
mf@martinfunch.dk  
+45 2214 5002 

Født 
1975 

Ansættelser 
2017- Indehaver af MARTIN FUNCH 
                    Rådgivende                         

Ingeniørfirma ApS 
2000-17 Strunge Jensen A/S 
 

Uddannelse 
1997-00 Diplomingeniør fra IKT, 

B-retning, Ballerup  
 

Efteruddannelse 
2012 DGNB bæredygtighedskon-

sulent hos Green Building 
Council Denmark 

2010 Lavenergibyggeri – Tekniske 
installationer, herunder 
BR10, Byggecentrum 

2008 Arbejdsmiljøuddannelse for 
koordinatorer af sikker-
heds- og sundhedsarbejde 

  

KOMPETENCER 

Martin har indgående erfaring med energioptimering/-beregning samt indeklimasimu-
lering/-vurdering og er DGNB bæredygtighedskonsulent. Han har opnået bred erfa-
ring inde for sit fagområde med projektering af alle faser, såvel i kontorejendomme, 
undervisningsbyggeri, boliger, hoteller, slotte, kirker som institutioner.  
Martin besidder stor viden og erfaring indenfor VVS-installationer og den brede 
tværfaglige indsigt i alle de relevante fagområder være en solid kandidat til at vare-
tage rollen som teknisk ansvarlige i commissioning organisationen. 
 
NØGLEKOMPETENCER 

Sagsingeniør med mere end 18 års erfaring inden for: 

• Ingeniørfaglig rådgivning ifm. ny bygning, renovering og restaurering 

• Særlige krav til energi og bygningsfysik 

• Styring af projekt, proces, budget og økonomi 

• Ingeniørfaglig kvalitetssikring under projektering af installationer, udførelse og drift 

• Udbud, tekniske specifikationer, beskrivelser og fagtilsyn 

 

UDVALGTE REFERENCER 

Børne institutionen – Stengård kirke, Gladsaxe (2017-) 

Arbejdet omfattede udførelse af svanemærkning, energiberegning og indeklimasimu-
lering, samt projektering af de tekniske anlæg herunder varme-, brugsvand- og ventila-
tionsanlæg samt fedtudskiller. Regnvandsafledningen er udført som en kombination af 
direkte afledning og brug af grønt tag. 

Omfang: 640 m2 
Bygherre: Gladsaxe kommune 
Rolle: Underrådgiver til Kim Olsson A/S, Projektleder på de tekniske installationer  

 

CHR. VIII’s palæ, Amalienborg (2018-2019) 

Ombygning af museumsbutik. Etablering af nye installationer herunder ventilation, 
med ny kanalføringer og afkast overtag.   

Omfang: 300 m2 
Bygherre: Slots og kulturstyrelsen 
Rolle: Projektleder på de tekniske installationer 

 

Det gule palæ, Amalienborg (2018- ) 

Total restaurering af det gule palæ, Nordre sidefløj. Projektleder for alle tekniske fag, 
herunder ny etablering af ventilation.   

Omfang: 574 m2 
Bygherre: Slots og kulturstyrelsen 
Rolle: Projektleder på de tekniske installationer 
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CBS Student and Innovation house (2017 - )  
Mod slutningen af 2018 åbner CBS Student & Innovation House i den bygning, der tid-
ligere husede politistationen på Howitzvej, Frederiksberg. Projektering af tekniske in-
stallationer, udføres for Jørgen Nielsen A/S. Herunder tekniske ansvarlig i commission-
ingsprocessen 

Omfang: 3200 m2 
Bygherre: CBS 
Rolle: Projektleder på de tekniske installationer, samt teknisk ansvarlig i Commissions 
organisationen.  

 

Rudersdal Rådhus (2017-2018) 
Opført af Arne Jakobsen og Flemming Nielsen. Projektets formål er at bevare og frem-
drage rådhusets oprindelige arkitektur, tekniske løsninger samt detaljering og stoflig-
hed. Samtidig med at rådhuset udvikles til forsat at være en moderne arbejdsplads, 
hvor de oprindelige og nye tekniske løsninger udgør en samlet helhed. 
 
Omfang: 2700 m² 
Bygherre: Rudersdal Kommune 
Rolle: Underrådgiver for Varmings Tegnestue ApS  
 
Nyboder, etape 2 (2014-2017) 
2 karréer med 54 huse, opdelt i 85 lejemål. Registrering af eksisterende forhold og op-
måling, dispositionsforslag m.v. frem til udbud i 2016. Herunder nye balanceret venti-
lationsløsninger. 
 
Omfang: 8300 m2 
Bygherre: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 
Rolle: Projekteringsleder for installationer, indeklima og energi. 
 
Amalienborg, Christian IX’s Palæ. (2013-2015) 
Tagistandsættelse, 950 m². Projekteringsleder for forundersøgelser, projektfor 
slag, byggeprogram samt hovedprojekt. Opgaven omfatter udskiftning og ombygning 
af eksisterende ventilationsanlæg i tagrum. 
 
Omfang:  
Bygherre: Slots og kulturstyrelsen 
Rolle: Projektleder 
 
Folketeatret. (2013-2015) 
Teknik projektleder på ombygning til ny foyer og facade i det fredede teater, 1.000 m².  
Udført for Bertelsen & Scheving Arkitekter.  
Udskiftning af afløb, brugsvand, ventilation og varme. 
 
Omfang: 1000 m². 
Bygherre: Folketeatret 
Rolle: Projektleder  
 
Nyborg slot, (2014) 
Forundersøgelse, registrering af eksisterende forhold, analyser af og kravspecifikation 
til indeklima og balancer i fugt- og saltforhold i murværk, herunder simuleringer og be-
regninger af termiske forhold, temperaturer, luftskifter og fugtforhold. 
Omfang: 3486 m2 
Bygherre: Styrelsen for slotte og kulturejendomme 
Rolle: Projektleder 


