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PROJECT MANAGEMENT

EKJ yder rådgivning helt fra de indledende overvejelser om et byggeri og frem til afleveringen og ibrugtagningen af 
det færdige byggeriprojekt.

EKJ’s afdeling for Project Management (PM) varetager byggeledelses- og bygherrerådgivningsopgaver og samler 
samtidig kompetencer og viden om projekt- og projekteringsledelse.

Bygherrerådgivning udføres på alle niveauer fra de små rådgivningsopgaver til de store sager. Vores bygherre-
rådgivere trækker på en bred vifte af kompetencer fra fagspecialister i firmaets øvrige afdelinger og sikrer ved 
tværfaglig tilgang, at der skabes tidligt overblik over projekternes mange udfordringer.

EKJ’s byggeledere forestår styring af byggeriets udførelse og sikrer måloverholdelse af tid, økonomi, kvalitet samt 
arbejdsmiljøkoordinering under projektering og udførelse.

Vores projekt- og projekteringsledelse er forankret i afdelingen for Project Management. Vi arbejder med målrettet 
kompetenceudvikling på alle niveauer, og flere af vores projektledere er certificerede i fx PRINCE2®

PROGRAMMER
• MS Project
• Sigma
• Capture
• AutoCAD
• Revit 
• Solibri 

YDELSER
• Bygherrerådgivning
• Byggeledelse
• Projekt- og projekteringsledelse

OPGAVER
• Rådgivning ved projektudvikling
• Behovsafdækning hos brugere og lejere
• Valg af udbuds- og samarbejdsform
• Økonomi-, tids- og risikostyring i hele pro-

jektforløbet
• Projektgranskning og kvalitetssikring
• Valg af rådgivere og entreprenører 



PROJEKTER

CARLSBERG - NYT HOVEDKONTOR

Opførelse af Carlsbergs nye hovedsæde. Byggeriet omfatter 
opførelse af 15.500 m2 kontorer med plads til 700 medar-
bejdere, mødefaciliteter, auditorium, kantine, produktions-
køkken samt øvrige fællesfaciliteter samt 7.700 m2 parke-
ringskælder i tre etager.

EKJ’s rolle: Bygherrerådgiver 
Bygherre: Carlsberg A/S

NYT HOSPITAL BISPEBJERG, AKUTHUSET

Det somatiske hospital rummer akutmodtagelse, operation, 
røntgen og sengeafsnit. EKJ har været bygherrerådgiver med 
fokus på de tekniske løsninger.

EKJ’s rolle: Bygherrerådgiver 
Bygherre: Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

ØRESTAD SKOLE OG BIBLIOTEK

Ny 3-sporet folkeskole med en virtuel-æstetisk profil, idrætshal og tumlesal, fritidstilbud og folkebibliotek. Byggeriet er opført i 
én samlet bygning i ni etager samt kælder, og er placeret i en bymæssig bebyggelse tæt på stationen.  Ørestad Skole er et spyd-
spidsprojekt for bæredygtighed i Københavns Kommune.

EKJ’s rolle: Bygherrerådgiver 
Bygherre: Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen KEjd

KUA 3

Total om- og udbygning af Københavns Universitet Amager 
byggeafsnit 2+3 der omfatter i alt 85.600 m2 undervisnings-
faciliteter for de humanistiske fakulteter herunder auditorier, 
køkken- og kantinefaciliteter, lydlaboratorier, klimasikrede 
rum og triplehøj atrium.

EKJ’s rolle: Teknisk byggeleder inkl. commissioning på KUA3
Bygherre: Bygningsstyrelsen

COPENHAGEN PLANT SCIENCE CENTRE 1

Opførelse af nyt byggeri til Københavns Universitets Natur- 
og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE på Frederiksberg. I 
første etape har EKJ ydet fagtilsyn og byggeledelse, herunder 
aktivitetsplanlægning, økonomi- og tidsstyring samt indret-
ning og drift af byggeplads.

EKJ’s rolle: Byggeleder 
Bygherre: Københavns Kommune

Foto: Bygningsstyrelsen



OM EKJ

KONTAKT
Susanne Skjellerup 
Thomsen
Afdelingsleder 
Project Management
Tlf. 28 98 89 18
Mail: sst@ekj.dk

Hans Peter Nielsen
Teamleder
Tlf. 21 99 93 35
Mail: hpn@ekj.dk

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 nye-
ste 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 admini-
stration 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 admini-
strerende 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 efter-
syn, 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.


