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Ombygning af ejendom fra erhverv til boliger og etablering af fælles tagterrasse. Den bevaringsvær-
dige ejendom fra 1898 fremstår med mange bevaringsværdige detaljer som originale vinduer med 
sandblæste glasmotiver, rigt ornamenterede stuklofter, en fin gammel elevator med mere. 

 
Projektet omfatter ombygning af ejen-
dommen Vester Voldgade 87 fra erhverv 
til 10 boliger med nye køkkener og ba-
deværelser på 1. til 5. sal, etablering af 
fælles tagterrasse med to opgangshuse, 
facaderenovering samt arbejder, fjern-
varmekonvertering og pulterrum i kæl-
der. Stueetagens 3 erhvervslejemål er 
ikke ombygget, men et af lejemålene er 
udvidet med en lille tilbygning til toilet-
faciliteter. 
 
Ejendommen er i 5 etager med et for-
hus, et baghus og en sidefløj, der frem-
står i blankt murværk og med køben-
havnertag (skifer/pap).  På den orna-
menterede gadefacade findes to kar-
napranker.  
 
Ejendommen fremstår med mange be-
varingsværdige detaljer, blandt andet 
originale vinduer med sandblæste glas

motiver, en fin gammel elevator og rigt 
ornamenterede stuklofter.  
 
Ingeniørarbejder omfatter: 

 Konstruktioner, herunder ombygning, 
tilbygning og etablering af tagterrasse 
 Lydisolering af etagedæk mellem lej-

ligheder og under tagterrassen 
 Udskiftning af alle vandinstallationer 

inklusive i stueetagen 
 Etablering af ventilationsanlæg med 

varmegenvinding 
 Konvertering af varmeanlæg fra fjern-

varmedamp til fjernvarmevand samt 
etablering af gulvvarme i lejligheder og 
radiatorer i erhvervslejemål 
 Etablering af sprinkling på hovedtrappe 
 Udskiftning af alle elinstallationer i lej-

ligheder 
 Etablering af brandalarmeringsanlæg  
 
 
 

REFERENCE VESTER VOLDGADE 87 

EKJ’s ydelser 

 Projektering af konstruktioner, 
vvs, ventilation, sprinkling, el og 
brandalarmeringsanlæg (ABA) 

 Udbud af ingeniørarbejder 

 Fagtilsyn 

 Projektopfølgning 

 Aflevering samt 1- og 5 års 
gennemgang 

Særlige fokusområder i       
ingeniørrådgivningen 

 Iagttagelse af regler for beva-
ringsværdige bygninger 

 

 

Bygherre: NN Ejendomme Nyborg ApS 
EKJ’s rolle: Underrådgiver til arkitekt 
Kontaktperson: Nina Schmidt, ns@plan1.dk  
Arkitekt: Plan 1 Arkitekter A/S 
Periode: 2014-2016 
Størrelse: 1.433 m² boligareal 
Entreprisesum: 21 mio. kr. 
EKJ’s honorar: 1 mio. kr. 
Entreprenør: Øens Murerfirma 
Entrepriseform: Hovedentreprise 
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