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Rammeaftale om totalrådgivning med Danmarks Tekniske Universitet DTU, herunder deltagelse i ud-
viklingen af Lyngby Campus under hensyn til arven fra arkitekterne Eva og Nils Koppel samt bistand 
ved bygge- og anlægsprojekter på DTU’s øvrige campusser.  

 

Rammeaftalens varighed er 2 år med 
mulighed for forlængelse i 1 gange 2 år. 
Projekter under rammeaftalen tildeles 
direkte, uden forudgående miniudbud. 
 
De omfattede campusser er Lyngby 
Campus, Ballerup Campus, Risø Campus 
samt afdelinger i København, Silkeborg, 
Nykøbing Mors, Hirtshals og øen Lind-
holm i Stege Bugt ved Møn. 
 
DTU ønsker en stabil og driftssikker 
samarbejdspartner der kan fremme et 
tillidsskabende samarbejde med henblik 
på at opnå gode løsninger for DTU’s in-
stitutter og/eller andre DTU brugere. 
 
Projekterne gennemføres under med en 
samarbejdsmodel der tilpasses den en-
kelte opgave, f.eks. Tidlig inddragelse af 
entreprenør. 

Stort fokus på projektledelse og inddra-
gelse af DTU’s driftsorganisation. 
 
Projekterne gennemføres med bygnin-
gerne helt eller delvist i drift i udførel-
sesperioden. 
 
Udvalgte projekter: 
▪ Bygning 221 & 358 – byggeledelse 

▪ Bygning 306 – Renovering af Auditorie-
bygning, 35 mio. 

▪ Bygning 373A, Skylab Innovationsmiljø, 
3.400 m2 nybyggeri, 100 mio. 

▪ Renoveringer i bygning 101, 207, 208, 
342, 427 

▪ Energiscreeninger og tilstandsvurderin-
ger 

EKJ’s ydelser 
 Projekteringsledelse 
 Energiscreening & tilstandsvur-

dering 
 Miljøundersøgelser 
 Projektering af alle ingeniørfag 

 Fagtilsyn 
 Byggeledelse 
 Arbejdsmiljøkoordinering 

 Bæredygtighed 
 Commissioning 

Særlige fokusområder i       
ingeniørrådgivningen 
 Renovering og ombygning af 

bygninger i drift og med højt 
teknisk indhold. 

 Alle projekter skal kunne mod-
svare DGNB Guld 

 

 

Bygherre: Danmarks Tekniske Universitet DTU 
Kontaktperson: Klaus Møller Rasmussen, clausm@dtu.dk 
EKJ’s rolle: Leder af Totalrådgivergruppe 
Arkitekt: Rørbæk & Møller A/S 
Periode: 2017-2018 med mulighed for forlængelse til og med 2020 
Størrelse: - 
Entreprisesum: 0,3 – 100 mio. kr. 
EKJ’s honorar: 5,0 – 10,0 mio. kr./år 
Entreprenør: Afhængig af projekt 
Entrepriseform: -”- 
 Lyngby Campus 
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