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Bygherre: Københavns Kommune KEjd 
Kontaktperson: Thomas Munch, zr1g@okf.kk.dk 
Team: EKJ leverede al rådgivning 
EKJ's rolle: Totalrådgiver 
Rådgivningsform: Totalrådgivning 
Entrepriseform: Hovedentreprise 
Periode: 2014-2017 
Omfang: 86 byggesager 
Entreprisesum: 15,0 mio. kr. 
EKJ's honorar: 17,3 mio. kr. 

 

REFERENCE KØBENHAVNS KOMMUNE KLUMPUDBUD 

 
 

Tagudskiftning på Energicenter Voldparken, nedenfor Vinduesudskiftning på ungdomsskole Hovmestervej 
 
Rammeaftale med Københavns Kommune, Børne- og Ungeforvaltningen, Københavns Ejendomme KEjd, 
FF6 om teknisk rådgivning og bistand vedrørende ingeniørarbejder i forbindelse med drifts- og vedlige-
holdelsesopgaver i kommunale ejendomme, hvoraf mere end halvdelen er bevaringsværdige 

EKJ har i perioden 2013-2017 haft ram-
meaftaler med Københavns Kommune, 
Københavns Ejendomme, FF6 om tek-
nisk rådgivning og bistand vedrørende 
renoveringsarbejder i forbindelse med 
drifts- og vedligeholdelsesopgaver i 
kommunale ejendomme omfattende, 
børneinstitutioner, bosteder, kultur-
huse og idrætsfaciliteter med videre. 
 
Bygningerne er som hovedregel i drift i 
byggeperioden. 
 
EKJ's ydelser under rammeaftalen om-
fatter projekt- og projekteringsledelse, 
projektering af opretningsarbejder, kon-
struktioner, VVS, el og miljøscreening 
og -sanering, udbud og kontrahering 
samt fagtilsyn, byggeledelse og arbejds-
miljøkoordinering. 
 
I forbindelse med udførelse af arbejder 
på byggesagerne har EKJ udført forun-
dersøgelser for miljøkritiske stoffer som 

PCB, asbest, bly m.v. i bygningsdele og 
gennemført miljøsanering, hvor der er 
fundet forekomster af miljøkritiske stof-
fer. 
 
Mere end halvdelen af de renoverede 
bygninger er bevaringsværdige. 
 
De vundne udbud omhandler renove-
ring med henblik på opfyldelse af sikker-
heds- og myndighedsmæssige krav: 
 
▪ Klumpudbud 2014, 21 delsager 
▪ Klumpudbud 2015, 17 delsager 
▪ Klumpudbud 2016, 26 delsager 
▪ Klumpudbud 2017, 23 delsager 
 
Herunder er udført større og mindre re-
noveringsprojekter omfattende tage, fa-
cader, vinduer og, i mindre grad, tekni-
ske installationer. 
 

 

EKJ's ydelser 
 Projekteringsledelse 
 Koordinering med brugere 
 Projektering af Opretningsarbej-

der, Konstruktioner, VVS, Ventila-
tion og El 

 Miljøundersøgelser med evt. ef-
terfølgende miljøsanering (PCB, 
Asbest, Bly mv.) 

 Arbejdsmiljøkoordinering P 
 Udbud og kontrahering 
 Fagtilsyn og Byggeledelse 
 Aflevering 
 1-års gennemgang 
 
Særlige fokusområder 
 Særlige regler for fredede og be-

varingsværdige bygninger 
 Miljøkritiske stoffer 
 Bygninger i drift i byggeperioden 
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