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REFERENCE    UDENRIGSMINISTERIET - RAMMEAFTALER 

Ambassadørresidens i Pretoria, nederst ambassadørresidens i Oslo 
  

EKJ er bygherrerådgiver og gennemfører bygningssyn og rådgivning i forbindelse med byggesager på ambas-
sader overalt i verden, indtil videre i Mexico, Nigeria, Ethiopien, Sydafrika, Afghanistan, Theiland, Tyskland, 
Frankrig, Norge og Letland samt Houston og New York i USA 

Rammeaftalerne omfatter det Danske 
Udenrigsministeriets ejendomme i om-
råderne: 
- Oceanien, Nord-, Mellem- og Sydame-

rika 
- Europa 
- Afrika og Mellemøsten 
herunder ambassader, generalkonsula-
ter og medarbejderboliger. Undtaget er 
fredede bygninger og bygninger med 
særlig arkitektur. 
 
Opgaverne løses i tæt samarbejde med 
lokale rådgivere, entreprenører og myn-
digheder. 
 
-  Ambassadørresidens, Pretoria, Sydaf-

rika, 2019 
Gennemførelse af bygningssyn og ud-
arbejdelse af bygningssynsrapport 
omfattende alle bygningsdele og in-
stallationer i forbindelse med løbende 
drift og vedligeholdelse samt udarbej-
delse af forslag til om- og tilbygning i 

forbindelse med udvidelse af gæste- 
og velfærdsfaciliteter. 
 

-  Kancelli i Addis Ababa, Ethiopien, 2019 
Udarbejdelse af midlertidigt møble-
ringsforslag samt dispositionsforslag 
for udvidelse af kancelliet. 
 

-  Kancelli Paris, Frankrig, 2019 
Gennemførelse af bygningssyn omfat-
tende alle bygningsdele og installatio-
ner, udarbejdelse af bygningssynsrap-
port i forbindelse med løbende drift 
og vedligeholdelse og gennemførelse 
af bygherretilsyn i forbindelse med re-
novering af Kancelliets køleanlæg. 

 
-  Generalkonsulatet i Houston, Texas 

USA, 2018-2019 
Bygherrerådgivning og fagtilsyn for 
ombygning og indretning af nyt 350 
m² lejemål for det danske generalkon-
sulat i samarbejde med lokale entre-
prenører og rådgivere. 

 

EKJ's ydelser 
 Bygherrerådgivning 
 Bygningssyn 
 Rådgivning og koordinering i for-

bindelse med byggesager 
 
Særlige fokusområder 
 Koordinering af bygherreleveran-

cer 
 Sikkerhedsforanstaltninger 
 Samarbejde med lokale myndig-

heder, rådgivere og entreprenø-
rer 
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-  Ambassadørresidens, Riga, Letland, 2018 
Gennemførelse af bygningssyn omfattende alle byg-
ningsdele og installationer og udarbejdelse af bygnings-
synsrapport i forbindelse med løbende drift og vedlige-
holdelse. 

 
-  Kancelli og Residens i Mexico City, Mexico, 2017-2018 

Gennemførelse af tilstandsvurdering i 2017 af Kancelli, 
Residens og medarbejderboliger efter jordskælv med an-
visning til udbedringer af skader samt i 2018 gennemfø-
relse af bygningssyn omfattende alle bygningsdele og in-
stallationer og udarbejdelse af bygningsrapport for Resi-
dens og Kancelli i forbindelse med løbende drift og ved-
ligeholdelse. 

 
-  Generalkonsulatet i Lagos, Nigeria, 2017 

Reparationer hovedsageligt af el- og vandforsyningen i 
bygningskompleks omfattende generalkonsulat og 3 bo-
liger efter ombygning i 2015. Herunder har EKJ gennem-
ført vurdering samt indstilling til nødvendige reparations- 
og besigtigelsesbehov på basis af projektmateriale fra 
ombygningen. 

 
-  Generalkonsulatet i München, Tyskland, 2017 

Ombygning og indretning af et nyt 300 m² lejemål for det 
danske generalkonsulat, herunder har EKJ gennemført 
besigtigelse af nuværende og fremtidige lejemål, indstil-
ling til valg af lokale rådgivningsfirmaer samt bygherre-
rådgivning i forbindelse med indretning af nyt lejemål. 

 

-  Kancelli i Bangkok, Thailand, 2017 
Udarbejdelse af indretningsforslag for udvidelse af med-
arbejderstaben under hensyntagen til danske arbejdsmil-
jøforhold. 

 
-  Ambassadørresidens, Oslo, 2017 

Gennemførelse af bygningssyn omfattende alle byg-
ningsdele og installationer og udarbejdelse af bygnings-
synsrapport i forbindelse med løbende drift og vedlige-
holdelse. 

 
-  Konsulat New York, USA, 2017 

Udarbejdelse af forslag til indretning af nyt lejemål for 2 
repræsentationer og i alt 75 medarbejdere. 

 
-  Den Danske ambassade i Kabul, 2015-2016 

Bygningssyn og udarbejdelse af bygningssynsrapport for i 
alt 13 bygninger/5.600 m². Opgaven omfatter gennem-
gang i flere omgange af de bygningstekniske forhold in-
klusive alle bygningsdele, konstruktioner og VVS-, og el-
installationer herunder, køleanlæg, el-anlæg og nød-
strømforsyning. Endvidere efterfølgende gennemførelse 
af vedligeholdelsesarbejder, herunder lovliggørelse af el-
installationer samt renovering af køleanlæg og tage. 
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