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DEKANAT & FAKULTETSADMINISTRATION

Ombygget areal: 1800 m²
Periode: maj 2014 - juni 2015
Arkitekt: C.F. Møller
Ingeniør: EKJ rådgivende ingeniører
Storentreprise (tøm, mur, mal): ELINDCO A/S
Storentreprise (inst): WICOTEC KIRKEBJERG A/S

CAMPUS SERVICE SUND

Ombygget areal: 1200 m²
Periode: feb 2015 - dec 2015
Arkitekt: CF Møller arkitekter
Ingeniør: EKJ rådgivende ingeniører
Storentreprise (tøm, mur, mal): GJ Entreprise A/S
Storentreprise (inst): WICOTEC KIRKEBJERG A/S

FØR FØREFTER EFTER

NYE LOKALER TIL PANUM INSTITUTTETS FAKULTETSADMINISTRATION MED NY SYNLIG OG CENTRAL PLACERING. 

I forbindelse med opførelsen af Mærsk Bygningen, var det 
nødvendigt at nedrive en del af det eksisterende Panum kom-
pleks, for at skabe rum til den nye bygning og ankomstplads til 
denne ud mod Blegdamsvej.
Den nedrevne del af komplekset havde indtil da huset Panums 
kantine på 1. sal og undervisningslokaler på 2 sal.
Efter nedrivningen stod man tilbage med en stor del af Panum 
som i sig selv var svært anvendelig og usammenhængende 
med det øvrige kompleks.

Der var et stærkt ønske på Panum om at skabe et nyt og sam-
menhængende kontorfællesskab for Dekanat og fakultetsad-
ministrationen med tilhørende underafdelinger som eksempel-
vis ledelsessekretariat, kommunikation, økonomi, HR mfl.
På den baggrund blev der iværksat et arbejde med at få disse 
funktioner placeret i den resterende del af bygningen. Der 
var samtidig et ønske om at skabe et åbent og transparent 
kontormiljø med en høj grad af fleksibilitet ift. Placering af de 
forskellige afdelinger og antallet af medarbejdere. 
Dette var uvant for medarbejderne på Panum og der blev 
derfor iværksat en målrettet brugerproces med en høj grad af 
inddragelse så konkrete behov og ønsker blev inddraget og 
implementeret i projektet.

Hovedformålet med projektet er at placere Panuminstituttets 
fakultetsadministrationen i et stort fælles område tæt ved 
Panumkompleksets nye hovedindgang i nye tidssvarende 
lokaler med stor åbenhed og fleksibilitet. Hermed ville Panum 
få en fakultetsadministration med stor synlighed over for såvel 
eksterne som interne interessenter.
Dekanat og fakultetsadministration var før placeret meget 
lang væk fra Panumkompleksets hovedindgang og havde 
længe savnet en mere central og synlig placering tæt ved Pa-
numkompleksets fremtidige adgangsveje og fordelingsarealer. 
For at sikre stor fleksibilitet indeholder bygningen først og 
fremmest fleksible storrumskontorer suppleret med enkelt-
kontorer efter behov. I de inde liggende arealer skabes der 
transparente møderum med vægge i overvejende glas.
Den nye administrationsenhed blev bygget op med udstrakt 
brug af transparente materialer for at sikre så meget dagslys 
som muligt i det dybe bygningskompleks, og mellem stue- og 
førsteetagen blev der skabt gennembrud med skylight og 
markante ovenlys for at trække dagslys ned gennem byg-
ningen.

Sideløbende med projektet for Dekanat og Fakultetsadmini-
strationen, blev der igangsat et ombygningsprojekt for Stueta-
gen i samme bygning. Stueetagen skulle indeholde arbejds-
pladser for driftspersonalet på Panum. Personalet her havde 
indtil ombygningen været placeret på samme sted i mindre 

kontorer, vagtstuer, værksteder mv., men som konsekvens af 
ændrede arbejdsrutiner og arbejdsformer og med ønsket om 
at skabe et regulært åbent kontorfællesskab, blev der også her 
igangsat en brugerproces for at få etableret det rette beslut-
ningsgrundlag for en ombygning af etagen.

For begge ombygninger var det en væsentlig del af opgaven 
at de nye lokaler levede op til brugernes ønsker og krav til 
udformning og design, og samtidig kunne skabe en identitet i 
sammenhæng med brugernes arbejdstype og funktion. Dette 
kom bl.a. til udtryk i stueetagen for driftspersonalet. De åbne 
kontorområder blev her udformet med synlige installationer – 
ventilationsrør, kabelbakker mv. Samtidig blev de eksisterende 
Panum lysarmaturer genbrugt og ombygget med energibe-
sparende LED lyskilder.
 
De to sideløbende ombygninger der på denne måde inklude-
rede alle etager og hele den resterende del af bygningen mod 
Blegdamsvej gav samtidig mulighed for at der kunne arbejdes 
med en helhedsløsning for en genskabelse og renovering af 
bygningens facader.
Udfordringen her var at få skabt tilstrækkelige dagslysforhold 
til arbejdspladserne i bygningen, og samtidig skabe en facade 
som var tilpasset bygningens arkitektur og oprindelige facade-
elementer.

For facaderne mod øst og syd blev de eksisterende lukkede 
panelfacader tilpasset og der blev her skalbt gennemgående 
vinduesbånd i geometri og form som det øvrige Panum.
I stueetagens massive murede base blev de karakteristiske 
gennemgående vinduesskår i murværket kopieret og gentaget 
for at skabe tilstrækkeligt lysforhold for kontorpladserne her.
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2. Grundlag for projektet.

•  Rammea  ale af 23. oktober 2009 med Københavns Universitet
•  Brugermøde 01 - a  oldt den 18. december 2013
•  Brugermøde 02 - a  oldt den 30. januar 2014
•  Brugermøde 03 - a  oldt den 28. maj 2014
•  Brugermøde 04 - a  oldt den 10. juni 2014 - Godkendelse af disposi  onsforslag.
•  Forundersøgelse fra arkitek  irmaet C. F. Møller A/S.
•  Godkendt budget på baggrund af forundersøgelse. dateret: 2014 04 11

3. Arealer

Ombygningen  l selve kontordelen foretages hovedsagligt i bygning 1 niveau 01. 
Den samlede ombygning er 1100 m².

4. Tilgængelighed

Der er niveaufri adgang  l afdelingen.

\Multitorv

\Køkken

\Flyverpladser

Stort møderum/
konferencerum

Mødelokaler/

Åbent kontor/

\Åbent kontor


