
Den Europæiske Filmhøjskole, Ebeltoft
KULTUR

PROJEKTBESKRIVELSE
Projektet omfatter byggeherrerådgivning i forbindelse med opfø-
relse af en ny elevblok ca.1.000 m2 for EFC, The European Film 
College, beliggende i Ebeltoft. 

EFC er en kostskole, hvorfor elevernes mulighed for at bo på sko-
len er et centralt element i skolens pædagogik og en stor attrakti-
on for såvel danske som udenlandske elever. 

EFC oplever stor søgning til uddannelse, og er således generelt 
underdimensioneret i forhold til elevantal. Der er en for lille værel-
seskapacitet til kosteleverne og gæstelærere, derfor er der opstået 
et behov for at udvide kapaciteten af elevboliger. Skolen ønsker 
at placere en ny elevblok i forlængelse af eksisterende elevboliger 
og dermed skabe 36 elev sovepladser. 

Den nye elevblok skal fremstå som eksisterende elevboliger, i 
udseende, opbygning og planløsning, således at man ved det fær-
dige resultat opnår en ensartet og homogen bygningsmasse og det 
stærke arkitektoniske træk, som den eksisterende bygningsmasse 
skaber, fastholdes.   

Opgaven gennemføres i en totalentreprise og D|K2 bistår EFC 
med den gennemgående bygherrerådgivning.

BYGHERRERÅDGIVNINGSYDELSE
Byggeherrerådgiver ydelsen omfatter myndig-
hedsforhold, programmering, udbud, forhandling 
og kontrahering, byggeherrerådgivning i projekte-
rings- og udførelsesfasen. D|K2 har bistået EFC  
i forbindelse med udarbejdelse af Idéoplæg der 
var den første bearbejdning af EFC´s tanker, 
idéer og behov med henblik på at skabe grund-
laget for endnu bedre uddannelsesmuligheder 
herunder, at etablere grundlaget for beslutning 
om opgavens realisering. 

Projektet er støttet af fonden A.P. Møller og Hu-
stru Chastine McKinney Møllers Fond til almene 
formål og D|K2 har medvirket til at sikre grundla-
get for fondsansøgningen og medvirket på møder 
med fonden.

BYGHERRE: EFC, The European Film College
KONTAKTPERSON: Per Nielsen, Tlf.: 8752 9256

BYGGERIETS LOKATION: Ebeltoft
BYGGERIETS STØRRELSE: Ca. 1.000 m2

ANLÆGSSUM: 25.000.000 kr.
OPGAVENS ART: Opførelse af en ny elevblok på ca. 1.000 m2

Opgaven er udført i totalentreprise
UDFØRT: Opgaven er afleveret i 2015


