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Bygherre: Udenrigsministeriet 
Kontaktperson: Gitte Buskbjerg Poulsen 
Team: Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Hollingsworth Pack ApS  
EKJ's rolle: Totalrådgiver 
Entreprenør: Ahluwalia Contracts India Ltd. 
Entrepriseform: Hovedentreprise 
Periode: 2015-2018 
Omfang: 3.500 m² 
Entreprisesum: Oplyses ikke 
EKJ’s honorar: Oplyses ikke 

 

REFERENCE  NY AMBASSADE I NEW DELHI 

 
 

EKJ er byggeleder for opførelse af Udenrigsministeriets nye ambassade i New Delhi i Indien. Projektet har 
stort fokus på sikkerhed, og er udført med sikkerhedsmur omkring hele komplekset og sikkerhedsglas i 
alle facader

Projektet omfatter ny dansk ambassade 
inklusive visumafdeling og inkubatoraf-
deling samt separate bygninger med 
medarbejderboliger, særskilt vagthus og 
Visa vagthus, i alt 3.500 m². 
 
I kancellibygningen er der mulighed for 
at huse et andet lands kancelli. 
 
Kancelliet og boligerne er udført med 
maksimal grad af sikkerhedsforanstalt-
ninger, blandt andet omfattende sikker-
hedsmur om hele komplekset og sikker-
hedsglas i alle facader. 
 
Bygningerne er desuden beregnet til at 
kunne modstå jordskælv, og er udført 
med maksimal tæthed af bygningerne 
på grund af den lokale luftforurening. 
 
EKJ vandt i 2012 sammen med Vilhelm 
Lauritzen Arkitekter konkurrencen om 
det nye kancelli og i 2015, i samarbejde 
med Hollingsworth Pack ApS (HP), kon-
kurrencen om byggeledelsen. 

EKJ var ledende firma/totalrådgiver i 
byggefasen og leverede i samarbejde 
med teamet følgende ydelser: 
 
Bygherrerådgivning 
-  Projektledelse og koordinering af byg-

herreleverancer herunder møblerings-
projekt 

-  Assistance i forbindelse med idriftsæt-
ning af ambassaden 

-  Koordinering med de projekterende 
vedrørende projektopfølgning og til-
lægsprojektering 

-  Assistance i forbindelse med indkøb af 
sikkerhedsglas, porte m.v. 

 
Byggeledelse 
-  Ansvar for økonomi og tid 
-  Samarbejde med lokale rådgivere, en-

treprenører og myndigheder 
 
Fagtilsyn 
-  Ansvar for overholdelse af kvalitets-

krav 

 

EKJ's ydelser 
 Bygherrerådgivning 
 Projektledelse 
 Byggeledelse 
 Fagtilsyn 
 
Særlige fokusområder 
 Sikkerhedsforanstaltninger 
 Samarbejde med lokale rådgi-

vere, entreprenører og myndig-
heder. 

 Sikring af maksimal tæthed af 
bygningerne af hensyn til luft-
forurening 
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