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BYGGERI

Hos EKJ deltager vi i alle byggesagens faser - fra den tidlige idé til aflevering og ibrugtagning af det færdige byg-
geri. Afdelingen løser byggesager i tværfaglige teams bestående af erfarne projektledere og højt specialiserede 
medarbejdere inden for fagområderne konstruktioner, VVS og energiteknik, bæredygtighed og DGNB, el-teknik, 
sikring og byggestyring. 

Vores kompetencer bygger på et solidt fundament med mere end 50 års erfaring inden for projektering, projekt-
ledelse og bygherrerådgivning, hvor vi bidrager med en stærk viden til byggeopgaver. Opgaverne omfatter bl.a. 
større og mindre nybyggerier og renoveringer af undervisningsbyggeri, laboratorier, sygehuse og medicinalindu-
stri, institutioner, kultur, boliger, hotel-  og konferencebyggeri.

PROGRAMMER
• 3D/BIM
• AutoCad Architecture
• AutoCad MEP
• AutoCAD LT
• AutoCAD Civil 3D

Alle større projekter projekteres helt eller del-
vist i 3D i henhold til projekternes IKT ydelses-
beskrivelse.

AFDELINGER
• VVS
• El-teknik
• Konstruktioner
• Project Management

YDELSER
• Bygherrerådgivning
• Byggeledelse
• Projektering inden for alle traditionelle 

ingeniørdiscipliner



PROJEKTER

CARLSBERG NYT HQ

Carlsbergs nye hovedkontor opføres i Carlsberg Byen ved den gamle Carl Jakobsens Have. Projektet omfatter opførelse af 15.500 
m2 kontorer med plads til 700 medarbejdere, mødefaciliteter, auditorium, kantine med plads til 235 personer, produktionskøkken 
samt øvrige fællesfaciliteter og 7.700 m2 parkeringskælder i tre etager under terræn. 

EKJ er bygherrerådgiver 
Bygherre: Carlsberg A/S

NYT NATURHISTORISK MUSEUM

EKJ rådgiver inden for alle ingeniørdiscipliner, og projekterer 
bl.a. museets underjordiske bygningsafsnit, som udføres 
med permanent byggegrubeindfatning. Derudover rådgiver 
EKJ om indeklima og sikkerhed, herunder specielle krav til 
temperatur, luftfugtighed, luftskifte i magasiner og udstil-
lingsområder.

EKJ er underrådgiver til totalrådgiver  
Bygherre: Københavns Universitet og Bygningsstyrelsen

TINGBJERG AFDELING I - RENOVERING

Bebyggelsen er beliggende i Tingbjerg Afd. 1, København, 
og er opført fra slutningen af 1950’erne og til starten af 
1970’erne. Projektet omfatter 9 blokke med i alt 249 almene 
boliger, hvor der foretages bygningsrenovering med delvis 
genhusning af beboerne og med støtte fra Landsbyggefon-
den.

EKJ er miljørådgiver for By og Havn I/S 
Bygherre: Samvirkende Boligselskaber v/KAB

TIVOLI HOTEL OG KONGRESCENTER

Tivoli Hotel og Kongrescenter er opført på det tidligere DSB-areal ved Kalvebod Brygge. Byggeriet omfatter tre hoteller i op til 12 
etager med i alt 1.300 værelser, konferencefaciliteter for op til 4.000 personer, tre restauranter, pool- og fitnessfaciliteter og P-hus 
i tre etager med plads til 500 biler. 

EKJ er ingeniørrådgiver for totalentreprenør Arpe & Kjeldsholm A/S 
Bygherre: Arp Hansen Hotel Group



OM EKJ

KONTAKT
Jon Thisted Simonsen
Sektordirektør
Byggeri og 
Project Management
Tlf. 29 61 21 91
Mail: jos@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.


