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   INGENIØR VVS OG VENTILATION  
MARTIN FUNCH 

 

FØDSELSÅR 1975  
STILLING I FIRMAET Indehaver  
UDDANNELSE 2000 Diplomingeniør fra IKT Ballerup, B-retning  

 2008 - 2012 Efteruddannelseskurser vedrørende bl.a.: DGNB bærerdygtighedskonsulent hos Green 
Building Denmark, Lavenergibyggeri-tekniske installationer herunder BR10, Byggecentrum, 
Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejde 

BESKÆFTIGELSE 2000 - 2017 Ansættelse hos Strunge Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S 
 2017 - Indehaver af MARTIN FUNCH Rådgivende Ingeniører ApS 
  

FAGLIGE KOMPETENCER   
Martin Funch besidder stor viden om restaurering og ny indretning af fredede/bevaringsværdige bygninger herunder 
ingeniørfaglig rådgivning ifm. restaurering og renovering. Martin har bred erfaring med håndtering af særlige krav til energi og 
bygningsfysik, styring af projekt, proces, budget og økonomi. 

Martin har indgående erfaring med energioptimering/-beregning samt indeklimasimulering/-vurdering og er DGNB 
bæredygtighedskonsulent. Han har opnået bred erfaring inde for sit fagområde med projektering af alle faser, såvel på slotte, 
kirker, undervisningsbyggeri, boliger, hoteller, kontorejendomme som institutioner.  
Ingeniørfaglig kvalitetssikring under projektering af installationer, udførelse og drift, udbud, tekniske specifikationer, beskrivelser 
og fagtilsyn har Martin desuden en solid viden omkring. 

 
UDVALGTE REFERENCER  
Hvor andet ikke er anført har Martin varetaget forundersøgelser, projektering (primært VVS og ventilation) samt tilsyn. 

2019-  FÅBORG KIRKE, Projektering af varmeanlæg i forbindelse med indvendig istandsættelse og 
restaurering af kirken. Udføres som underrådgiver for VMB Arkitekter A/S. 

2019-  MIDDELFART KRIKE, Projektering af varmeanlæg i forbindelse med indvendig istandsættelse og 
restaurering af kirken. Udføres som underrådgiver for VMB Arkitekter A/S. 

2019-  BÆKKESKOV GODS, Projektering og udførsel af nye tekniske installationer. Udføres i samarbejde 
med Drachmann Arkitekter. 

2019-  CHRISTIANSSÆDE GODS, Projektering og udførsel af nye tekniske installationer i forbindelse med 
genopbygning af godsets indvendige del. Udføres for Varmings Tegnestue ApS. 

2018-  HØRSHOLM KIRKE, Rådgivning samt projektering vedr. etablering af nye dræn og afløbsforhold. 
Udføres for Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører. 

2018-  SORØ KLOSTERKIRKE, Projektering af VVS-installationer i forbindelse med hovedistandsættelse af 
kirken. Udføres som underrådgiver for Bertelsen og Scheving. 

2018- ØRSLEV KLOSTER. Restaurering og udvikling af arbejdsrefugiet. Forundersøgelser og programmering 
pågår. Udføres for Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører. 

2018- AMALIENBORG, CHRISTIAN IX´ PALÆ, Nordre Sidebygning. Totalistandsættelse, restaurering og 
ny indretning for Hoffet. Hovedprojektering pågår. Udføres for SLKS som underrådgiver for Bertelsen 
og Scheving og Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører. 

2018- FREDERIKSBORG SLOT, KONGEFLØJEN, PRINSESSEFLØJEN OG KIRKEFLØJEN. 
Forundersøgelser af tekniske installationer. Forundersøgelser, byggeprogram, projektering og fagtilsyn 
udføres for SLKS. 

2018-  AMALIENBORG, CHR. VIII’S PALÆ. Ombygning af museumsbutik, projektleder på de tekniske 
installationer. Udføres for SLKS/Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører. 
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2018 KFUM/KFUK, Besigtigelse og gennemgang af de tekniske installationer, udarbejdelse af løsningsforslag 
i forbindelse med renovering af bygningen. Udføres som underrådgiver for Bertelsen og Scheving. 

2018-  FREDENSBORG SLOT, RØDE LÆNGE. Forundersøgelser af fugtophobningen, byggeprogram, 
projektering og fagtilsyn. Udføres for SLKS. 

2018- LIVGARDENS KASERNE. Projektering af nyt ventilationsanlæg i teorilokale, VVS-installationer ved 
nye toiletforhold, optimering af eksisterede ventilationsanlæg i henhold til fredningskrav. Udføres for 
FES som underrådgiver for Bertelsen og Scheving. 

2017-2018 RUDERSDAL RÅDHUS, opført af Arne Jacobsen og Flemming Lassen. Projektets formål er at bevare 
og fremdrage rådhusets oprindelige arkitektur, tekniske løsninger samt detaljering og stoflighed. 
Udført for Rudersdal Kommune/Varmings Tegnestue. 

2017-  CBS, STUDENT AND INNOVATION HOUSE, Howitsvej, projektleder på de tekniske installationer 
brugsvand, varme, ventilation samt afløbsinstallationer. Herunder teknisk ansvarlig i commissionings 
processen/organisationen. Udføres i samarbejde med Bertelsen og Scheving Arkitektfirma som 
underrådgiver for Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S. 

2017 GAMMEL BELLEVUE. Projektleder i forbindelse med restaurering af badeværelser i de fredede 
lejligheder. Udført for Ejerforeningen Gammel Bellevue. 

2017 BROHUSENE, HOLTE. Bygningsgennemgang, tilstandsvurdering samt investeringsplan. Udført for 
Fogh og Følner Arkitektfirma A/S. 

2014-2017 DE GULE STOKKE, NYBODER. Restaurering, 2. Etape. Projektleder for installationer, indeklima og 
energi. Registrering af eksisterende forhold og opmåling, dispositionsforslag mv. Udført for Fogh & 
Følner /FES. 

2016 FREDERIKSBORG SLOT, KANCELLIHUSET. Projektleder på udskiftning af vand, varme og afløb i 
henholdsvis kælder og loft. Udført for SLKS.  

2015 MARIENBORG. Projektleder på udskiftning af afløb, brugsvand og varme. Udført for SLKS. 

2015-2017 KASTELLET. Projektleder ift. Forebyggende foranstaltninger for at undgå fremtidige oversvømmelser 
herunder renovering og udbygning af internt kloaksystem, etablering af ringforbindelse, ændring af 
udløbsværker samt strømpeforing af kloakledninger. Udført for FES. 

2015 SLOTHOLMSGADE 2-12. Projektleder i forbindelse med analyse af kuldebroer i klimaskærm. Udført 
for SLKS. 

2015 RIGENSGADE 9-11. Projektleder, forundersøgelser samt byggeprogram for modernisering og 
ombygning af boliger til ejerboliger i den fredede bygning. Udført for Forsvarsministeriets 
Ejendomsstyrelse. 

2015 KUNSTNERKOLLEGIET. Forundersøgelser og byggeprogram for restaurering/modernisering af den 
fredede bygning. Projektleder på VVS- og elinstallationer. Udført for Jørgen Nielsen Rådgivende 
Ingeniører. 

2014-2015 HUSUM SKOLE. Helhedsrestaurering, herunder idéoplæg, projektforslag samt myndighedsprojekt for 
den fredede skole. Projektleder for alle ingeniørfag: Konstruktioner, vvs, el, energi og indeklima. 
Udført for Københavns Kommune. 

2014-2015 SØLVGADE SKOLE. Helhedsrestaurering, herunder idéoplæg, projektforslag samt myndighedsprojekt 
for den fredede skole. Projektleder for alle ingeniørfag: Konstruktioner, vvs, el, energi og indeklima. 
Udført for Københavns Kommune. 

2014-2015 SORGENFRI SLOT. Restaurering af vægterbolig. Projektleder. Udført for Slotte og Kulturejendomme. 

2014 NYBORG SLOT. Forundersøgelser, registrering af eksisterende forhold, analyser af kravspecifikation 
til indeklima og balancer i fugt- og saltforhold i murværk, herunder simuleringer og beregninger af 
termiske forhold, temperaturer, luftskifter og fugtforhold. Udført for SLKE. 

2014 FREDERIKSBORG SLOT, EMITAGESLOTTET, SORGENFRI SLOT, DEN HIRSCHSPRUNGSKE 
SAMLING OG CHR. IX’S PALÆ. Lovpligtigt bygningssyn af installationer i 10 fredede bygninger. 
Udført for Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. 


