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MILJØAFDELINGEN

EKJ’s miljøafdeling varetager rådgivningen af alle miljø- og miljøkoordineringsmæssige aspekter i planlægnings-,
projekterings- og anlægsfasen.
Afdelingen arbejder bl.a. med beskyttelse af grundvandsressourcer, forurenet jord og grundvand, VVM-vurderinger, klimatilpasning/LAR, arbejdsmiljøkoordinering, miljørigtig projektering samt livscyklusanalyser og miljøvaredeklarationer.
Afdelingens faglige sammensætning afspejler en multidisciplinær tilgang til det meget brede miljøområde, hvor
opgaverne ofte løses af tværfaglige team bestående af geologer, geografer, biologer, ingeniører og miljøteknikere.
Vi søger altid at afstemme vores ydelser til kundens behov, og afklarer på et tidligt tidspunkt bygherrens forventninger til opgavens kvalitet, omfang, tidsplan og økonomi, og vi bestræber os herefter på, at vi når projektets mål
inden for de aftalte rammer.
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Jord- og grundvand
Miljøvurderinger
Arbejdsmiljø
Vandløb
Klima
Teknisk due diligence
Miljøledelse
Myndighedskoordinering

PROGRAMMER
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AutoCad
MIKE-Urban, MIKE FLOOD; MOUSE
JAGG
MapInfo
GeoScene 3D
FeFlow

YDELSER
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Jord- og grundvandsundersøgelser
Afværgeprojektering
Klimaprojekter og LAR-løsninger
VVM-screeninger og VVM-redegørelse
Vandløbsundersøgelser
Undersøgelser af forureninger i bygningsmaterialer
Arbejdsmiljøkoordinering P og B
Myndighedskoordinering i bygge- og
anlægsprojekter

PROJEKTER

Foto: Region Syddanmark

NYT OUH OG SUND - VVM-REDEGØRELSE

Etablering af helt ny bydel med det nye Odense Universitets Hospital (OUH) og Sundhedsvidenskabeligt Fakultet
(SUND) ved Syddansk Universitet. Udarbejdelse af samlet VVM-vurdering for projektet. Herunder projekt for nyt
vandelement for overfladevand, som er dimensioneret på basis af MIKE-modelleringer. Endvidere vurderinger af konsekvenser for bl.a. vandkvalitet og vandføring i vandløb, påvirkning ved lodsejere, naturpåvirkninger, jordforurening,
logistik samt støj- og trafikvurderinger.
EKJ’s rolle: EKJ er en del af totalrådgiverkonsortiet Medic OUH
Bygherre: Region Syddanmark og Bygningsstyrelsen.

CITYRINGEN

REDMOLEN

EKJ har ydet rådgivning for entreprenøren inden for
forklassificering af jord, udarbejdelse af miljøhandlingsplaner, tilsyn med bortgravning af jord, udtagning
af jord- og vandprøver, afrapportering af grundvandskontrol. EKJ har haft ansvar for indhentning af alle
myndighedstilladelser til projektet inden for miljø og
trafik.

Opførelse af 350.000 m² nybyggeri over de næste 10 år i Århusgade-kvarteret. Byggerierne omfatter beboelse for 2.500-3.000 beboere og
6-7.000 arbejdspladser. Området huser i dag en
blanding af lagerbygninger, industri og kontorer.

EKJ’s rolle: Rådgiver for Copenhagen Metro Team
Bygherre: Metroselskabet A/S

URBANPLANEN ETAPE 2

EKJ’s rolle: Miljørådgiver for By og Havn I/S
Bygherre: By og Havn I/S

Illustration: Tredje Natur

Urbanplanen etape 2 omfatter områdets fremtidige daginstitutioner, ombygning af eksisterende skole og institutioner, etablering af nyt tårn i eksisterende bibliotek, ombygning af sportshal, anlæg af veje, stier og pladser samt fremtidig håndtering af regnvand ved etablering af nye vandelementer, regnbede og kanaler for Københavns kommune.
EKJ’s rolle: Underrådgiver til Tredje Natur og JaJa Architects
Bygherre: Københavns Kommune

OM EKJ
EKJ blev grundlagt i 1961. Firmaet ejes af EKJ Fonden og en gruppe medarbejdere.
I dag er EKJ et velrenommeret og velkonsolideret rådgivende ingeniørfirma med 250 ansatte i Danmark og Østeuropa. EKJ
er et uafhængigt rådgiverfirma. Vi varetager vores kunders interesser fra idé til færdigt projekt. Vi deler frit vores idéer og
meninger med kunder og samarbejdspartnere og tilfører derved projekterne merværdi.
Vores kompetencer er skræddersyede til, og bygger på stor erfaring fra, traditionelle som specialiserede opgaver. Vores
vækststrategi er understøttet af vores kompetente medarbejderes løbende inddragelse og vedligeholdelse af såvel den nyeste procesviden som den nyeste tekniske viden, og vi bestræber os på at kunne levere de rigtige ydelser til den rigtige pris.
Vi bestræber os ligeledes på at være åbne og fleksible i en virksomhedsorganisation med korte beslutningsveje.
Vores særkende er, at vi fokuserer på at føre bygge- og anlægsprojekter ud i livet uden forsinkelse og unødvendig administration under mottoet KVALITET - TROVÆRDIGHED - OG KOMPETENCE.
VORES ORGANISATION
EKJ’s bestyrelse er sammensat af ansatte og to eksterne medlemmer, hvoraf den ene er bestyrelsesformand. Den administrerende direktør og de to sektordirektører udgør firmaets daglige ledelse.
Medarbejderne er vores vigtigste ressource, og vi har organiseret os i henhold til deres ekspertiser i afdelinger under de to
sektorer Byggeri og Anlæg.
EKJ overtog 1. oktober 2017 Balslev Rådgivende Ingeniører A/S’s byggeafdelinger vest for Storebælt i hhv. Odense, Aalborg
og Viborg dette med henblik på, at kunne servicere vores kunder overalt i Danmark.
I 2010 købte EKJ Broconsult, som siden 1980 har udført rådgivningsarbejde for offentlige bygherrer i forbindelse med eftersyn, tilstandsvurdering, forstærkning og vedligehold af broer og tunneller mv.
EKJ Bulgarien blev etableret i 2013 og omfatter en vej- og en brogruppe bestående af ingeniører med M.Sc. baggrund, som
råder over de nyeste 3D projekterings- og dokumentationsfaciliteter.
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