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PRÆSENTATION

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 med afdelinger i Oden-
se, 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.
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ANTAL MEDARBEJDERE SENESTE TRE ÅR

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede
2014  2015 2016 

 208  192 205

Heraf antal ledere

 13 13 13 

VORES MEDARBEJDERE

EKJ er en vidensbaseret virksomhed, og vores ansatte besidder fuldt opdateret viden om den nyeste teknologi og nylig 
erfaring med holdbare løsninger. Vi forsyner vores kunder med den optimale adgang til EKJ’s kompetente planlæggeres, 
ingeniørers, byggelederes og bygherrerådgiveres samlede viden og erfaring. 

Pr. oktober 2017 har EKJ 218 tekniske medarbejdere og 32 administrative/service. 132 medarbejdere er uddannede som 
ingeniører eller af anden akademisk uddannelse (biologer, geologer m.fl.). Af disse fungerer 30 medarbejdere som pro-
jektledere på tværfaglige projekter. Øvrige tekniske medarbejdere er bygningskonstruktører og tekniske designere.

PRÆSENTATION

OM EKJ

Byggeri og Anlæg består af i alt 11 afdelinger.

Alle afdelingerne tilpasses løbende til at kunne supplere hinanden og arbejde tværfagligt i projektgrupper, der tilpasses 
opgaverne således, at den optimale kombination af ekspertise og erfaring sikres.

Vores Project Management afdeling under byggesektoren og Miljøafdelingen under anlægssektoren arbejder tværfagligt 
på projekter i begge sektorer.

VORES YDELSER
Vi leverer ingeniør- og miljørådgivning til offentlige og private organisationer og ejere, entreprenører og entreprisesty-
ringsfirmaer.

Vores ydelser omfatter planlægning, projektering, byggestyring samt drift- og vedligeholdelse af almindelige og særlige 
konstruktioner og installationer.

Byggerisektorens afdelinger påtager sig både enkle og komplekse opgaver for udviklere og bygningsejere i forbindelse 
med undervisningsbyggeri, laboratorier, hospitaler, medicinalindustri, museer, lufthavne, hoteller og boliger.

Anlægssektorens afdelinger leverer ingeniørydelser i forbindelse med arbejder indenfor metro, jernbane, veje og hovedve-
je, tunneller, lufthavne og havne.

Vores specialiteter er tekniske installationer på universiteter, forskningscentre og hospitaler samt de seneste ydelser in-
denfor dokumentation af jernbanesikkerhed (CSM-S&I), arbejdsmiljøkoordinering og bæredygtighed. 

DE TEKNISKE MEDARBEJDERES FORDELING PÅ 
AFDELINGERNE
 2015 2016 2017

Konstruktioner 48 45 48

VVS-installationer 46 46 44

El-installationer 17 17 24

Project Management 9 15 15

Miljø 14 19 15

Anlæg, Bro, Bane og Vej 29+14* 28+12* 27+13*

* Ansat i 100% ejet datterselskab Broconsult
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KVALITETS- OG RISIKOSTYRING
EKJ opfatter kvalitets- og risikostyring samt grænsefladestyring som 
uadskillelige projektydelser. Vores kvalitetsstyringssystem efterlever 
ISO9001:2008 på både firma- og projektniveau. Risikostyring af projek-
ter sker ved FMEA-metoden, med mindre andet kræves. Ved opstart af alle 
projekter udarbejdes en projektkvalitetsplan iht. FIDIC’s retningslinjer, der 
sikrer planlægning, styring og afvikling af KS-aktiviteter, herunder projekte-
valuering og kundetilfredshedsundersøgelse (Byggeriets Evaluerings Center 
vurderer EKJ til topkarakter A). Kvalitetsplanen sikrer desuden, at afhjælp-
ningsplan for identificerede risici indarbejdes i projektmaterialet.

CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Hos EKJ bestræber vi os på at være åbne og troværdige og opretholde en høj 
etisk forretningsskik, da det er grundlæggende for vores værdier og adfærd. 
Vi tilstræber altid at udføre uvildig rådgivning og overholde de etiske ret-
ningslinjer for god rådgivning. Vi tager vores klima- og miljøansvar alvorligt, 
både når det gælder vores ydelser, men også under driften af vores egen 
virksomhed. 

Vi tilsigter at give vores medarbejdere de bedst mulige vilkår, og ved an-
sættelser er det alene ansøgerens kompetencer, som er afgørende for be-
slutning om ansættelse. Hverken køn, alder eller etnisk baggrund kan have 
indflydelse på beslutningen. EKJ løfter sin del af ansvaret for at sikre, at 
studerende kan få den praktik, som kræves på deres respektive studier, ved 
hvert år at tilbyde praktikpladser.

 

BÆREDYGTIGHED
EKJ har i mange år arbejdet med at integrere hensyn til miljø og bæredygtig-
hed i firmaets projekteringsydelser. EKJ har deltaget i gennemførelse af flere 
byggerier med krav om energiklasse 2015/2020 eller krav om certificering 
som DGNB. På flere af disse projekter har EKJ varetaget bæredygtighedsle-
delsen. 

Siden 2010 har EKJ taget aktiv del i udviklingen af den danske tilpasning af 
DGNB, som er en bæredygtig certificering af bygninger, der vægter miljø, 
økonomi og sociale forhold ligeværdigt. EKJ yder bæredygtighedsrådgivning, 
DGNB-screening og assistance til certificering af bygninger. 

EKJ er endvidere certificeret inden for miljøledelse iht. ISO 14001, og 
har siden 2009 været certificeret som energimærkningsfirma efter ISO 
9001:2008-standard.

IKT/BIM
EKJ anvender de nyeste digitale værktøjer til projektering i 3D/BIM, således 
at alle digitale krav i IKT bekendtgørelsen kan efterleves, herunder krav om 
IKT-ledelse, klassifikation, digital kommunikation, digital projektering, kon-
sistens- og kollisionskontrol, digitalt udbud og tilbud, udbud med mængder 
samt digital aflevering og mangelinformation. 

Alle større projekter projekteres helt eller delvist i 3D i henhold til projekter-
nes IKT specifikation og IKT procesmanual. EKJ har 6 eksaminerede IKT-le-
dere/koordinatorer.
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SELSKABSFORM OG EJERFORHOLD
A/S aktiekapitalens fordeling:
EKJ Fonden 68,5% 
Ledelse og ansatte 31,5%

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING
Tryg Forsikring Policenr.
670 4.538.714.423

FORSIKRINGSDÆKNING
Personskade 25 Mkr.
Ting og formueskade 15 Mkr.

CERTIFICERINGER
Miljøledelse iht. ISO 14001
Energimærkningsfirma efter ISO 
9001:2008-standard.

NØGLETAL OM KUNDETILFREDSHED
EKJ har fuld ”karakterbog” fra Byggeriets 
Evalueringscenter med karakter A

LOV NR. 336 AF 13. MAJ 1997
EKJ har ikke ubetalt, forfalden gæld til det 
offentlige.

RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU
EKJ er ikke udelukket fra at afgive tilbud i 
henhold til nogen af de i artikel 45, stk. 1 og 2 
nævnte årsager.

FORENINGER
EKJ er medlem af Foreningen af Rådgivende 
Ingeniører F.R.I.

IKT-VÆRKTØJER
• Revit MEP m. MagiCAD
• Revit Structure
• AutoCAD Architecture
• AutoCAD MEP m. MagiCAD
• AutoCAD LT
• AutoCAD Civil 3D
• MicroStation InRails
• Microstation PowerCivil
• Solibri
• Microsoft Project

ØKONOMI- OG  NØGLETAL FOR ÅRENE (Mkr)
 
 2015 2016 2017

Nettoomsætning 162,6 198,0 199,5 

Egenkapital  84,6 95,7 102,8 

Resultat efter skat  8,0 13,4 10,8

Balance   155,1 175,3 172,9

Soliditetsgrad %  54,6 54,6 59,5


