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Projekt Bygherre Periode Rådgiverens rolle 

    
Renovering af hangar, 
lager og kontor 

Forsvarets Bygningstjeneste 2002- Konstruktions- og VVS rådgivning, flylo-
gistik samt strategisk brandsikring af fly. 

    
Hangar til A380-800 Fastighets AB Skogsvälvet  2002 Planlægning og logistik i forbindelse med 

en ny hangar til brug for servicering af 
A380-800. 

    
Hangar til Malmö Avi a-
tion i Sturup 

Fastighets AB Skogsvälvet 2001-2002 Planlægning og logistik i forbindelse med 
en ny hangar til brug for servicering af to 
stk. B757 eller 4 stk. BAe 146-300.  
Derudover blev der udarbejdet detail-
projekt samt arbejdstegninger i forbindel-
se med ground supply systemer.  
 

    
Arlanda, Projekt 2002 Luftfartsve rket, 

Arlanda 2002 
1998- Masterplanlægning og standpladsdesign 

over hele lufthavnen, projektering af air-
craft stand taxilanes, veje, ground supply 
systemer, blast fence, standpladser, 
apron drive broer, docking systemer 
o.m.a. **) 

    
Lager for tidlig bagage, 
lufthavnen i Kastrup 

Københavns Lufthavne A/S 2001 Analyse af behov for lager til tidlig baga-
ge. 

    
Renovering af Finger C, 
lufthavnen i Kastrup 

Københavns Lufthavne A/S 2000-2002 Bygherrerådgivning ved idéoplæg til re-
novering og udvidelse. 

    
Cargo Center  
Copenhagen 

NOVIA 1999-2000 Bygherrerådgivning i forbindelse med 
udvidelse af fragtterminal. 
Projekt- og byggeledelse. *) 

    
Udvidelse af Billund  
Lufthavn 

Billund Lufthavn 1997-2000 Udarbejdelse af komplet anlægsprogram 
for airside. 
Projektforslag for airside installationer, 
herunder ground supply systemer, dock-
ing systemer, apron drive broer o.m.a. 
Bygherrerådgiver i forbindelse med VVM 
redegørelse. 
Standpladsdesign for 8 nye standpladser. 
*) 
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Projekt Bygherre Periode Rådgiverens rolle 

    
Radiokæde forbindelse Københavns Lufthavne A/S 1999-2000 Projektledelse vedr. etablering af radio-

kæde forbindelse mellem lufthavnene i 
Kastrup & Roskilde. **) 

    
Renovering af havnekon-
tor i lufthavnen i Roskilde 

Københavns Lufthavne A/S 1999-2000 Projekt- og byggeledelse i forbindelse 
med omdisponering og renovering af 
Havnekontor/Pilotbriefing, herunder etab-
lering af ethernet, konvertering af DA-
DAC til DATSI samt automatisk rute-
vejrsbriefing. **) 

    
Isvarslingssystem til  
lufthavnen i Kastrup 

Københavns Lufthavne A/S 1998-2000 Projekt- og byggeledelse til etablering af 
komplet isvarslingssystem. **) 

    
Nedrivningsprojekter i 
lufthavnen i Kastrup 

Københavns Lufthavne A/S 1997-1999 Projekt- og byggeledelse ved nedrivning 
af Hangar B, Bagagesorteringshal samt 
Servicecenter Øst. 
Udarbejdelse af udmateriale til nedrivning 
af Hangar og Hangar 2 *) 

    
10 kV tracéer Københavns Lufthavne A/S 1997-2000 Planlægning og projektering af tracéer til 

brug for 10 kV systemer i forbindelse 
med etablering af ny 132 kV koblingssta-
tion. *) 

    
Registrering af forurenin-
ger i lufthavnen i Kastrup 

Københavns Lufthavne A/S 1999 Rapport med registrering forurenede 
områder i lufthavnens nordområde. *) 
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*) Udført af de ledende medarbejdere ved ansættelse i ISC Rådgivende Ingeniører A/S 
**) Udført af de ledende medarbejdere delvist ved ansættelse i ISC Rådgivende Ingeniører A/S og i  

LufthavnsKonsulenterne ApS. 

 


