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MICHAEL PANTON LIND

PROJEKTETS NAVN
SHG Student Housing

Projekteringsperiode
2021-2022

UDFØRELSESPERIODE
2022-2023

ADRESSE 
Sydhavnsgade 28,
2450 København

BYGHERRE
NPV

ENTREPRENØR
Endnu ukendt

RÅDGIVNING 
Delt rådgivning

ARKITEKT
Vandkunsten

Ingeniør 
ABC - alle ingeniørfag

UNDERRÅDGIVERE 
Brand 360, FLUX AD, DMR,
Ecolab
 
AREAL
Ca. 15.000 m2

KOMPETENCECHEF, NYBYG

SHG STUDENT HOUSING
OPFØRSEL AF 333 KOLLEGIEBOLIGER OG HOTEL 
MED 17 VÆRELSE I SYDHAVNEN, KØBENHAVN

Bygningen er et etagebyggeri på 7 
etager der indgår som en del af en 
langstrakt kantbebyggelse langs 
Sydhavnsgade. Bygningen er planlagt 
med 333 kollegieboliger og med 
fællesrum på hver etage. 

I stueetagen er der indrettet hotel 
med 17 værelser. Der indrettes i 
øvrigt, i stueetagen fællesfunktioner til 
kollegieboligerne, bl.a. bibliotek og stort 
fællesrum med køkken.

Der er også delte fællesfunktioner med 
hotellet i stueetagen som indeholder 
et fitnessrum og en stor lobby, 
café og reception, samt et vaskeri. 
Herudover er der indrettet med rum til 
affaldssortering, storskrald og ladcykler. 

I kælderplan er der indrettet med 
cykelparkering, pulterrum og teknik. 
Hele projektet omfatter ca. 13.000 m2. 

PROJEKTETS KARAKTER ABC’S ROLLE
ABC varetager projekteringsledelse, 
samt ingeniørprojektering af alle 
bærende konstruktioner gennem 
projektets faser fra dispositionsforslag 
til projektforslag, myndighedsprojekt 
og hovedprojekt. Endvidere omfatter 
opgaven også projektopfølgning under 
udførelsen.

Der udføres en model i ”Revit”, som 
ligger til grund for projekteringen og 
tegningerne. Hovedkonstruktionen 
henføres til konsekvensklasse CC3, dvs. 
der er krav om at projektet kontrolleres 
af en anerkendt statiker.

ABC har et tæt samarbejde med 
bygherren, arkitekten, myndigheder, 
samt vores underrådgivere som 
indeholder projektering af installationer, 
brand, akustik og AMK(P). 

Projektet gennemføres med DGNB 
certificering, der ABC varetager ledelsen 
af DGNB. 
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