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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 om restaurering og ny indretning af fredede/bevarings-
værdige bygninger.  
 
NØGLEKOMPETENCER 

Sagsingeniør med mere end 17 års erfaring inden for: 

• Ingeniørfaglig rådgivning ifm 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 

Gardestalden, Amalienborg (2017-2018) 

Indeklima vurdering, løsning samt udbedring af skimmelsvampsproblematik i kontorfa-
ciliteter. 

Omfang: 450 m2 

Bygherre: Slots og kulturstyrelsen 

Rolle: Totalrådgiver  

 

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

Ombygning af museumsbutik. 

Omfang: 300 m2 

Bygherre: Slots og kulturstyrelsen 

Rolle: Projektleder på de tekniske installationer 

 

Det gule palæ, Amalienborg (2018-2019) 

Total restaurering af det gule palæ, Nordre sidefløj. 

Omfang: 574 m2 

Bygherre: Slots og kulturstyrelsen 

Rolle: Projektleder på de tekniske installationer 

 

Rudersdal Rådhus (2017--2018) 
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Opført af Arne Jakobsen og Flemming Nielsen. Projektets formål er 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. 
 
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. 
Omfang: 8300 m2 
Bygherre: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 
Rolle: Projekteringsleder for installationer, indeklima og energi. 
 

Kancellihuset, Frederiksborg slot (2016) 
Udskiftning af vand, afløb og varme i henholdsvis kælder og loft.  
Omfang:  
Bygherre: Slots og kulturstyrelsen 
Rolle: Projektleder 
 
Marienborg (2015) 
Udskiftning af afløb, brugsvand og varme. 
Omfang:  
Bygherre: Slots og kulturstyrelsen 
Rolle: Projektleder  

 
Det frede Kastellet (2015-2017) 
Forebyggende foranstaltninger for at undgå fremtidige oversvømmelser herunder re-
novering og udbygning af internt kloaksystem, etablering af ringforbindelse mellem 
udløbsbygværker, omlægning af brostensbelægninger ved opgravninger, ændring af 
udløbsværker, strømpeforing af kloakledninger under huse. 
Omfang: 
Bygherre: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 
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 


