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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                         
Ingeniører ApS 

2014-2017 Fagleder, projektleder, it-
chef og vvs-ingeniør hos 
Strunge Jensen A/S 

2000-2014 Projektleder, vvs-ingeniør og 
it-chef hos Strunge Jensen 
A/S 

 

Uddannelse 
1997-00 Diplomingeniør fra IKT, B-

retning, Ballerup  
 

Efteruddannelse 
2012 DGNB konsulent hos Green 

Building Council Denmark 
2010 Lavenergibyggeri – Tekniske 

installationer, herunder 
BR10, Byggecentrum 

2008 Arbejdsmiljøuddannelse for 
koordinatorer af sikkerheds- 
og sundhedsarbejde 

2004-2006 Det Digitale Byggeri, 
deltagelse i udvikling af 
kursus for IKT-koordinator og 
-leder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KOMPETENCER 

Martin Funch besidder stor viden indenfor ingeniørfaglig rådgivning vedrørende håndtering af 
tekniske installationer, særlige krav til energi og bygningsfysik, styring af projekt, proces, 
budget samt økonomi. Martin her indgående erfaringer med IKT-ledelse og sikre at IKT-
specifikationerne tilpasses den enkelte byggesag så dennes behov opfyldes.                           
Martin har igennem tiden, løbende arbejdet med byggesager i kommunalt-regi og har desuden 
erfaring med udførelse af bygningssyn på blandt andet FES bygninger. 
 
Martin er DGNB bæredygtighedskonsulent og har indgående kompetencer med 
energioptimering/-beregning samt indeklimasimulering/-vurdering. Herunder ingeniørfaglig 
kvalitetssikring under projektering af installationer, udførelse, drift og commissioning, udbud, 
tekniske specifikationer, beskrivelser samt fagtilsyn, altid med respekt for den pågældende 
bygning.  
 
NØGLEKOMPETENCER 

Ingeniør med mere end 20 års erfaring inden for: 

• Ingeniørfaglig rådgivning ifm. Renovering, restaurering og nybyggeri 

• Særlige krav til energi og bygningsfysik 

• Ledelse af IKT/BIM 

• Ledelse af projekt, proces, budget og økonomi 

• Ingeniørfaglig kvalitetssikring under projektering af installationer, udførelse og drift 

• Udbud, tekniske specifikationer, beskrivelser og fagtilsyn 

• Bæredygtigheds projektering (DGNB) 

• Koordinator af arbejdsmiljø, sikkerheds- og sundhedsarbejde. 

UDVALGTE REFERENCER 

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

 
Børneinstitution Eventyrhaven, Havdrup, (2018-2019) 
Projektering af ny børneinstitution klassificeret som lavenergiklasse 2020. 
Arbejdet omfatter projektering af VVS-installationer, energiberegning, 
indeklima- og dagslyssimulation. Projektet er omfattet af IKT-aftale, hvor 
projektering er gennemført i Revit. Komplet udført BIM-model med installationer. 
Bygherre: Solrød Kommune 
Rolle: Underrådgiver for Kim Olsson Rådgivende Ingeniører, projektleder på de 
tekniske installationer. 

Stengård Kirke, Ny Børneinstitution, Gladsaxe, (2017 -2019) 
Arbejdet omfattede udførelse af svanemærkning, energiberegning samt indeklimasimulering. 
Herudover projektering af de tekniske anlæg herunder varme-, brugsvands-, afløbs-, 
ventilationsanlæg samt fedtudskiller. Regnvandsafledning er udført som en kombination af 
direkte afledning og brug af grønt tag.  Komplet udført BIM-model med installationer. 
Bygherre: Gladsaxe Kommune 
Rolle: Underrådgiver for Kim Olsson Rådgivende Ingeniører, projektleder på de 
tekniske installationer. 
 
 
 
 
 



CV / FAGLEDER VVS 

MARTIN FUNCH 

 

2 

 
 
 
 
 
 
 

Livgardens Kaserne, (2018 - ) 
Projektering af ventilation i teorilokale, VVS - Installationer ved nye toiletforhold, 
optimering af eksisterende ventilationsanlæg i henhold til fredningskrav. 
Bygherre: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 
Rolle: Underrådgiver for Fogh og Følner 
 
CBS Student and Innovation house, Howitsvej Frederiksberg, (2017- ) 
Projektleder på de tekniske installationer brugsvand, varme, ventilation samt 
afløbsinstallationer. Herunder tekniske ansvarlig i commissionings processen/ 
organisationen. 
Bygherre: CBS, Student and Innovation House 
Rolle: Underrådgiver for Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører 
 
Rudersdal Rådhus, (2017-2018) 
Opført af Arne Jakobsen og Flemming Lassen. Projektets formål var at bevare og fremdrage 
rådhusets oprindelige arkitektur, tekniske løsninger samt detaljering og stoflighed. Samtidig 
med at rådhuset udvikles til forsat at være en moderne arbejdsplads, hvor de oprindelige 
og nye tekniske løsninger udgør en samlet helhed. 
Bygherre: Rudersdal Kommune 
Rolle: Underrådgiver for Varmings Tegnestue 
 
Ørslev Kloster, (2018- ) 
Restaurering og udvikling af arbejdsrefugiet. Forundersøgelser og programmering pågår. 
Bygherre: Ørslev Kloster Refugium 
Rolle: Udføres for Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører 
 
Frederiksborg slot, Kongefløjen, Prinsessefløjen og Kirkefløjen, (2018- ) 
Forundersøgelser af tekniske installationer. Forundersøgelser, byggeprogram, projektering 
og fagtilsyn. 
Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen 
Rolle: Totalrådgiver 
 
Amalienborg, Chr. VIII’s Palæ, (2018- 2019) 
Ombygning af museumsbutik, projektleder på de tekniske installationer. 
Bygherre: SLKS 
Rolle: Underrådgiver for Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører 
 
Amalienborg, Chr. IX's palæ, Nordre Sidebygning (2018 - ) 
Totalistandsættelse, restaurering og ny indretning for Hoffet. 
Byggearbejdet pågår. 
Bygherre: SLKS 
Rolle: Underrådgiver for Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører 


