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EKJ RÅDGIVENDE INGENIØRER:
Erfaring og indsigt er alfa og 
omega på hotelområdet
Det er en speciel disciplin at bygge eller renovere hoteller. Det ved man alt om hos EKJ 
Rådgivende Ingeniører, som i over 30 år har været en solid storaktør i branchen.

 ■ Morten Asmussen

Hotelbyggeri kan være særdeles kom-
pliceret, og byggetempoet er ofte eks-
tremt højt. Derfor er det en fordel, hvis de 

involverede parter har stor erfaring i den slags 
opgaver. 

Det fortæller Mai Flemming Hansen. Hun er 
afdelingsleder i virksomheden EKJ Rådgiven-
de Ingeniører A/S, som er særdeles rutineret, 
når det kommer til hotelbyggeri. Firmaet hører 
hjemme i København og anslår selv, at det de 
seneste 30 år har arbejdet på hotelprojekter, 
der favner op imod 10.000 værelser. 

”Som rådgivende ingeniørfirma udfører vi 
et væld af forskellige opgaver, men vi har i 
årenes løb arbejdet på rigtig mange hoteller. 
Det vil ikke være forkert at kalde os speciali-
ster på området. Det er i sig selv en gevinst for 
både os selv og vores kunder,” siger hun og 
tilføjer: 

”Vores erfaring gør, at vi har en dyb forstå-
else for hotelejernes forretning, og hvad deres 
hoteller skal kunne. Derudover kan vi indrette 
os efter det ofte meget høje tempo i projekter-
ne. Det er en fordel.”

Løbende ændringer
EKJ Rådgivende Ingeniører A/S blev etableret 
af Erik K. Jørgensen i 1961 og er i dag vokset 
til at blive et bredtfavnende ingeniørhus, der 
har over 200 ansatte. Det arbejder med alt fra 
boliger, undervisnings- og erhvervsbyggeri og 
hospitaler til hoteller - foruden miljø og anlæg. 
Hotelområdet er dog specielt, fortæller Lars 
Bundgaard, konstruktionsingeniør i EKJ, som 
har været projektleder på langt de fleste af 
EKJ’s hotelprojekter. 

”Hotelkæder slår til, når en ejendom eller 
en grund pludselig bliver ledig. Samtidig er de 
ofte optagede af at få åbnet hotellet så hur-
tigt som muligt for at få gang i indtjeningen. 

Det betyder, at tempoet ofte er meget højt,” 
siger Lars Bundgaard. 

Han bliver suppleret af Knud Petersen, der 
er VVS-ingeniør hos EKJ, og har over 40 års er-
faring på området. 

”På nogle opgaver må man simpelthen 
adressere udfordringerne løbende. Man pro-
jekterer stort set til dørene på hotellet slår op. 
Værelsesstrukturen bliver ofte fastlagt tidligt, 
men resten af indretningen i form af f.eks. køk-
kener og barer kommer tit sent - og kan lø-
bende blive ændret. Det er udfordrende, men 
også sjovt at arbejde med,” siger Knud Peter-
sen. 

Kreative tanker
I hotelbyggeri er der ofte brug for nytænkning 
fra ingeniørsiden. Kravene i projekterne kan 
være specielle.  

”Foyer og fællesområder er typisk placeret 
i stueetagen og ofte vil man gerne have re-
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staurant på øverste etage – samme sted hvor 
man normalt vil have teknikområder til betje-
ning af hele hotellet. Det skal vi finde en løs-
ning på. Det kan være udfordrende, og det 
gør, at man skal tænke kreativt,” siger Lars 
Bundgaard. 

En anden udfordring er tidspresset. Det gør, 
at EKJ grundlæggende har et setup, hvor fir-
maet står klar til at rykke på en opgave, så 
snart en hotelejer ringer og beder om as-
sistance. Til tider fylder hotelopgaverne me-
get hos EKJ.  

”Der har været år, hvor vi har haft gang i tre 
hoteller samtidig på forskellige stadier - nogle 
i opstartsfase, andre under projektering og 
derefter hurtigt over i udførelsesfasen. Derud-
over taler vi ikke kun nybyggeri. Hoteller bliver 
løbende renoveret eller ændret på installati-
ons- og konstruktionssiden for at leve op til 
kundernes ønsker,” siger Mai Flemming Han-
sen.

Med fra start
Selvom der er fællesnævnere ved hotelpro-
jekter, er der også forskelligheder. 

”Der er grundlæggende to retninger lige 
nu: Hoteller med store værelser, og hoteller 
med små værelser. Det skal enten være luk-
sus eller prisbilligt. Der har været stor vækst i 
begge i en årrække, selvom det hele ligger lidt 

stille pga. corona lige nu,” siger Knud Petersen. 
EKJ løser begge typer opgaver og mere til 

– og i mange samarbejdsrelationer. Nogle 
gange indgår EKJ som en lille flig af en hotel-
opgave - andre gange er man med fra start. 
Sidstnævnte kan være en fordel. 

”Hvis vi kommer med som rådgivere fra 
starten af et projekt, vil det ofte være en ge-
vinst for alle parter. Vi kan se fordele og ulem-
per tidligt i forløbet, og vi kan rådgive og pro-
jektere effektivt. Det kan dermed blive en 
økonomisk fordel for bygherren – så det kan vi 
kun anbefale,” siger Mai Flemming Hansen. 

EKJ RÅDGIVENDE 
INGENIØRERS HOTELOPGAVER

Hotel Phoenix, Hotel Twentyseven, Hotel 
Herlev Kro,  Himmerland Golf og Spa Resort, 
Hotel Universitets Passagen, Next House 
Copenhagen, Admiral Hotel, Tivoli Hotel 
& Congress Center, Steel House Copen-
hagen, WakeUp Bernstorffsgade, WakeUp 
Adelgade, WakeUp Aarhus, Hotel Nyhavn 71, 
CitizenM Rådhuspladsen, WakeUp Borger-
gade, Aalborg Airport Hotel, Gentofte Hotel, 
Hotel Strand, Hotel Marienlyst, Skodsborg 
Sundhedscenter, Hotel Copenhagen Island, 
Tivoli Congress Center, Fårup Resort Hotel, 
Scandic Sydhavnen, First Hotel, Hotel Viking, 
Bella Sky Comwell, The Square Hotel, Hotel 
Nobis, Hotel Imperial. 

Kilde: www.ekj.dk

“Der er grundlæg-
gende to retninger lige 
nu: Hoteller med store 
værelser, og hoteller 

med små værelser ”Knud Petersen, VVS-ingeniør, EKJ
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