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Fakta om EKJ

EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns større rådgivende virksomheder.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as, Blegdamsvej 58, 2100 København Ø 
T: 3311 1414 - info@ekj.dk - www.ekj.dk

CVR-nr. 83 17 54 19

Branche 711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder.

Ansatte I 2016 beskæftigede EKJ fuldtidsansatte og deltidsansatte samlet svarende til 175 fuldtidsårsværk.

Miljøgodkendelse EKJs kontorer er ikke underlagt miljøgodkendelsespligt. 

Hovedaktiviteter Rådgivning af private og offentlige virksomheder inden for bygge- og anlægsområdet samt på mil-
jøområdet. Arbejdet udføres primært på EKJs kontorer og ved tilsyn ude på opgavernes lokaliteter.

Væsentligste miljøbelastninger 
EKJ's direkte miljøpåvirkning består af forbrug af el og varme og papir til kontordrift, brændstof til 
transport til og fra kunder. Indirekte er EKJs rådgivning også betydende for belastningen af miljøet, 
derfor screened projekterne ved opstart for miljømæssige problemstillinger. 
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EKJ er, som medlem af Grønne Erhverv i Københavns Kom-
mune blandt Klima+ Frontløberne. Som Frontløber forplig-
tiger EKJ sig til at nedsætte virksomhedens udledning af 
CO2, samt præge vores kunder til at tage et medansvar 
for fremtidens klima. Klimaplanen for EKJ fremgår af dette 
miljøregnskab.

I 2015 blev EKJ’s DS/EN ISO 14001:2004 miljøledelsessy-
stem recertificeret af DNV-GL. Dette miljøregnskab er et 
resultat af vores miljøledelsessystem.

EKJ’s miljøpolitik 

I EKJ forpligter vi os til at overholde gældende lovgivning og myndighedskrav på miljøområdet relateret til vores drift og 
ydelser, og følger løbende udviklingen herfor. Men vi forpligter os også til en indsats, der rækker længere.

EKJ sidder samlet inde med en bred vifte af specialviden. Som ansatte i en rådgivningsvirksomhed spiller miljøspørgsmål 
en helt central rolle i vores projekter, ikke kun i egentlige miljøprojekter, men også i bygge- og anlægsprojekterne. Der er 
tale om alt fra jordforurening, grundvandsspørgsmål og miljørigtig projektering til bæredygtigt byggeri, VVM-undersøgel-
ser og due diligence m.m.

Vi arbejder aktivt og konsekvent for at motivere vores kunder til at forebygge forurening og til at holde fokus på projek-
ternes miljøbelastning. Vi vil som virksomhed medvirke til at skabe bæredygtige og helhedsorienterede rammer og vilkår 
for mennesker, hvor de arbejder, bor eller transporteres.

For at kunne give den helt rette rådgivning, følger vi nøje udviklingen i bæredygtigt byggeri, både når det gælder politiker-
nes og offentlighedens stigende fokus på området samt den hastige udvikling af de tekniske løsninger. Derfor prioriterer 
vi uddannelse af medarbejderne på området.

Internt i EKJ arbejdes der løbende på at reducere de afledte miljøpåvirkninger fra driften af EKJ.

Ledelsen vil minimum en gang årligt evaluere miljøledelsessystemet og foretage de nødvendige tilpasninger samt sikre, at 
ændringer i systemet kommunikeres ud til samtlige medarbejdere. Vi vil via vores website sikre offentligheden adgang til 
vores miljøpolitik samt vores grønne regnskab.
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Mål og resultater 2016 og 2017

Mål for 2016

Miljø

 � Reducere elforbruget pr. årsværk med 8 % over en 3-årig 
periode fra 2015-2018

• Løbende udskiftning til LED-belysning og overvågning 
af, om andre lyskilder giver en bedre el-besparelse.

• Udskiftning af stationære computere til bærbare com-
putere med docking stationer og datacenter.

• Rundering og slukning af rumbelysning og skrive-
borde. 

• Renovering og udskiftning af køleskabe, låger i cafe-
erne og i the køkkenet i stueetagen. 

• Udskiftning af udtjente kaffemaskiner til mere energi-
venlige kaffemaskiner og bedre kaffe.

 � Reducere CO2-bidraget  - 

• Reducere CO2-bidraget ved at genanvende organiske 
affald.

• Vurdering af fordele/ulemper ved løbende udskiftning 
af firmabiler til el- eller hybridbiler. 

 �  Vandbesparelser 

• Løbende udskiftningen af toiletter fra ét-skyls til to-
skyls toiletter og berøringsfrit amartur til håndvaske

 � Miljøscreening

• Videreudvikling af værktøjer til miljøscreeningen.

 � Arbejdsmiljømål for 2016

• Ingen arbejdsulykker med fravær til følge.

Status for 2016

Miljø

Der er indkøbt bærbare computere og dockingstationer til 
samtlige medarbejdere. Servere er udskiftet til modeller 
med et væsentligt lavere elforbrug. Beregninger viser, at 
det årligt el-forbrug kan reduceres med op imod 140.000 
kWh. Alle kaffemaskiner er udskifte til energivenlige typer. 
Renovering af køleskabe udskydes til 2017. Udskiftning af 

rum- og skrivebordsbelysningen foregår løbende.

Der er indgået en aftale med Daka Refood, om at afhenter 
organiske køkkenaffald som genanvendes til udvikling af 
grøn energi. Mulighederne for indkøb af elcyker er gennem-
ført. 

Det samlede CO2 bidrag for 2016 opgjort for el, varme og 
transport er reduceret med ca. 11 % sammenlignet med året 
før.

Der er udarbejdet en ny procedure for miljøscreening og 
mulighederne for at lade miljøscreeningen indgår som del af 
projektledelsen videreudvikles. 

Arbejdsmiljø

Der er ikke registreret arbejdsulykker med fravær til følge i 
2016. 

Mål for 2017

Miljø

Der arbejdes videre med at reducere elforbruget pr. årsværk 
med 8 % over en 3-årig periode fra 2015-2018

Der gennemføres en elsparekampagne, fortsættes med 
udskiftning af LED og andre energireducerende belysning-
fromer overvejes løbende.

Reduktion af CO2-bidraget ved transport gennemføres ved 
at indkøbe elcykler og mulighederne ved at tilslutte EKJ til 
DriveNow ordningen undersøges. 

Der planlagte initiativer for at reducere vandforbruget vide-
reføres i 2017. 

Miljøscreeningsværktøjet implementeres i projekterne. 

Arbejdsmiljø

Ingen arbejdsulykker med fravær til følge. 

Gennemførelse af medarbejder tilfredshedsundersøgelse.

Ledelsens redegørelse

Rådgivningsydelserne udføres primært på EKJ's kontor og ved tilsyn med bygge-, anlægs- og miljøforhold på opgavelokali-
teter. EKJ’s miljøpåvirkninger omfatter forbrug af el, varme, vand og papir, affald samt transport - i forbindelse med opgaver 
uden for hovedkontoret. Heraf vurderes det, at el, varme og transport er de væsentligste kilder til forbrug af fossile brænd-
sler samt udledning af forbrændingsgasser. CO2-udledningen er brugt som indikator og bidragsyder til drivhuseffekten. 

Miljøregnskabet indeholder opgørelser over EKJ's miljøpåvirkninger fra EKJs hovedkontor samt transport for årene 2012 – 
2016. Regnskabet omfatter ikke miljøpåvirkninger, som fremkommer i forbindelse med rådgivningsløsningerne.

De væsentligste arbejdsmiljørisici er forbundet med ergonomi, indeklimaforhold samt højt arbejdspres på kontorene og risici 
for ulykker på de eksterne opgavelokaliteter. Der er ikke registreret arbejdsulykker i 2016.
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Tabel 1: Samlet opgørelse af de kvantitative oplysninger for EKJ’s miljøregnskab
2012 2013 2014 2015 2016

Grunddata

Antal årsværk 177 181 185 171 175

Lejemål (m2) inkl. kælder 4.130 4.130 4.130 4.130 4.130

Elforbrug

kWh pr. år 344.746 314.410 341.385 316.622 331.403

Udledt kg CO2 pr. år 151.382 110.987 144.065 107.968 98.427

kWh pr. årsværk 2.010 1.734 1.845 1.852 1.894

kWh pr. m2 83,5 76 83 77 80

Varmeforbrug

MWh pr. år 91,7 106 80,6 89,8 96,1

Udledt kg CO2 pr. år 10.089 11.399 8.382 8.800 9.130

MWh pr. årsværk 0,52 0,58 0,44 0,53 0,55

MWh pr. m2 0,022 0,026 0,020 0,022 0,023

Graddage (norm = 3.112) 2.918 2.889 2.098 2.278 2.526

 MWh pr. m2 0,024 0,027 0,027 0,028 0,028

Kørsel i tjeneste

Km pr. år 160.687 151.058 157.936 131.542 144.820

Udledt kg CO2 pr. år 30.645 27.820 32.374 26.896 26.997

Km pr. årsværk pr. år 906,9 833 854 769 828

Vandforbrug

m3 pr. år 853 831 799 750 800

m3 pr. årsværk 4,8 4,6 4,3 4,4 4,6

m3 pr. m2 0,21 0,20 0,19 0,18 0,19

Papirforbrug

Kg pr. år 7.227 5.473 6.591 6.065 4.422

Kg pr. årsværk 40,8 30 35,6 35,5 25,3

Affald

Brændbart til forbrænding, kg pr. år 16.840 18.260 19.450 20.890 20.980

Papir til genbrug, kg pr. år 5.120 9.560 8.210 4.760 4.860

Pap til genbrug, kg pr. år 1.530 1.480 1.560 2.340 2.520

Flasker & glas til genbrug, kg pr. år 240 240 210 470 100

Affalds sum, kg pr. år 23.730 29.540 29.430 28.460 28.460

Drivhusgasser

kg CO2 fra elproduktion 829 612 779 448 562

kg CO2 fra varmeproduktion 57 63 45 52 52

kg CO2 fra transport 173 153 175 157 154

Sum udledt kg CO2 pr. årsværk pr. år 1.059 828 999 840 768
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Udviklingen over de sidste 5 år for de opgjorte parametre er vist i tabel 1. 

De totale mængder er opgjort for året og pr. årsværk. El, varme og vand er yderligere opgjort pr. m2 lejemål. Opgørelserne 
følger kalenderåret og EKJ's finansielle regnskabsår.
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CO2-bidrag

Det samlede CO2-bidrag er faldet med 6 % i 2016, se figur 
1.   

Der er både nationalt og internationalt meget fokus på 
udledningen af CO2, som bidragsyder til den globale op-
varmning af atmosfæren. EKJ’s CO2 bidrag er opgjort for 
transport samt forbrug af varme og el.

Beregningsforudsæning for vand og varme 

Til beregning af CO2-udledningen fra el- og varmepro-
duktion er der for 2016 anvendt nøgletal fra HOFOR 2016, 
allokeret via 200 % metoden:

El produktion: 297 g CO2/kWh

Fjernvarmevand: 95 g CO2/kWh

Beregningsforudsætning for transport 

Beregning af CO2-bidraget fra transport i firmabiler og 
privatbiler, er udført efter Transportministeriets program 
TEMA 2015 og de forudsætninger som er beskrevet i tabel 
2.

Bil Klasse Antal km

Firmabil, Honda (EURO IV benzinbil 1.4 - 2l) 12.492 km

Firmabil, Berlingo (EURO IV benzinbil 1.4 - 2l) 7.574 km

Firmabil, Tourneo (EURO III dieselbil < 2l) 7.893 km

Firmabil, Transit (EURO V dieselbil >2l) 5.850 km

Private biler (EURO IV benzinbil 1.4 - 2l), 111.011 km

Tabel 2: TEMA 2015 forudsætninger og antal kørte km

El

Elforbruget omfatter belysning, serverrum, printere, com-
putere, ventillationsanlæg mm. 

Kørsel i tjeneste

Transporten til møder foregår i private eller firmaets biler, 
og i mindre omfang med tog, taxi og på cykel. Antallet af 
kørte km i tjeneste er opgjort ud fra medarbejdernes regi-
streringer til kørselsregnskaber af km kørt i privat bil og ud 
fra kørselsregnskab for firmabilerne. 

Vandforbrug

Vandforbruget omfatter kantinen, the & kaffebrygning, ren-
gøring og sanitære formål. Vandforbruget er beregnet ud 
fra ejendommenes samlede årsforbrug multipliceret med 

EKJs andel i kvadratmeter lejemål uden kælder (EKJs andel 
er godt 38 %). 

Papirforbrug

Papirforbruget er opgjort for indkøbt papir; hvidt A4 papir, 
hvidt A3 papir, fortrykt brevpapir og konvolutter , farvet 
papir, plotterpapir samt fortrykte A4 blokke. Brevpapiret  
og konvolutter indkøbes i mængder, der ikke altid bliver 
forbrugt i selve indkøbsåret. De øvrige papirtyper indkøbes 
løbende og i mindre mængder, således at lageret er beske-
dent og dermed afspejler indkøbet bedre forbruget i 2016.

Affald

Som noget nyt bliver det organiske køkkenaffald fra EKJ’s 
køkken sorteret til genanvendelse. Det organiske affald 
afhentes af Daka Refood, der genanvender affaldet til grøn 
energi. Det resterende affald bortskaffes i henhold til Kø-
benhavns Kommunes affaldsregulativer. Affaldet sorteres i 
affaldsgrupperne brændbart, pap, papir, glas og elektronik 
heraf bliver pap, papir, glas og elektronik genvendt.

Arbejdsmiljø 

I EKJ prioriteres et sikkert og sundt arbejdsmiljø højt. Ar-
bejdsmiljø og arbejdsskader håndteres af Fællesudvalget. 
Det er målet, at antallet af arbejdsulykker nedbringes til 
nul. Hvis målsætningen om nul arbejdsulykker ikke kan hol-
des, ønskes en lav fraværsfrekvens. Medarbejdeinstruktion 
og vejledning om arbejdsmiljø i forbindelse med tilsyn på 
byggepladser, industrivirksomheder m.m. indgå som en del 
af målsætningen om nul arbejdsulykker. 

I 2016 er der registreret 0 arbejdsulykker.

Ulykkesfrekvensen pr. 1 mio. præsterede timer:  
(antal ulykker/antal præsterede timer x 1.000.000)  = 0

Til sammenligning er tallet for branchen for ulykkesfre-
kvensen på 6,01

Fraværsfrekvensen pr. 1.000 timer 
(antal fraværstimer / antal præsterede timer x 1.000) = 0

Til sammenligning ligger tallet for branchen for fraværsfre-
kvensen på 0,7. 

God kommunikation omkring arbejdsmiljø og sikkerhed 
er et værktøj til at øge sikkerhed og arbejdsmiljø – både 
overfor kunder og internt. Ved at kommunikere sikkerhed 
og arbejdsmiljø positivt ønsker EKJ, at medarbejdernes 
bevidsthed øges.

1  Tal fra Dansk Industri ”Arbejdsulykker – Personale 
2015”. Personalegruppe: Forretningsservice (overvejende udlej-
ning og leasing af materiel, ingeniør virksomhed m.v. og operatio-
nel service). Jacobsen, Maria Lundgren (DI), 2015.
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Figur 1. CO2-bidraget på fordelt på varme, el og transport
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