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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 2014 beskæftigede EKJ fuldtidsansatte og deltidsansatte samlet svarende til 185 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 til kontordrift, brændstoffer til trans-
port til og fra kunder samt forbrug af papir. Indirekte er EKJs rådgivning også betydende for belast-
ningen af miljøet, hvorfor opgaverne screenes for miljømæssige problemstillinger ved opstart. 

Spildevand EKJ udleder kun sanitært spildevand. Spildevandet ledes via Københavns offentlige kloaknet til 
rensning  på Lynetten renseanlæg.
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EKJ er, sammen med en række andre virksomheder i 
hovedstaden, "Klima+ Frontløber" som medlem af Grønne 
Erhverv i Københavns Kommune. Blandt de andre Klima+ 
frontløbere er Novozymes og Steen & Strøm (Fields). 
Begrundelsen for status som Frontløber er, at EKJ gennem 
mange år målrettet har arbejdet med bæredygtighed, her-
under at nedsætte vores udledning af CO2, og på at præge 
vores kunder i en mere miljørigtig retning. Klimaplanen for 
EKJ fremgår af dette miljøregnskab. 

EKJ har i 2012 implementeret et miljøledelsessystem, 
der er certificeret af Dansk Standard ifølge DS/EN ISO 
14001:2004. 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 mm.

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 2014 og 2015

Mål for 2014

Miljø

 � Elforbruget på Blegdamsvej reduceres pr. årsværk med 
10 % over en 3-årig periode sammenlignet med 2011. 
Målet fortsættes.

• Etablere bevægelsesfølere på forrum til toiletter

• Gennemføre adfærdskampagne om elforbrug.

• Gennemgå eksisterende placering/brug af PIR-følere 
i alle mødelokaler og evt. flytning af disse til mere 
optimal placering.

• Etablere solcelleanlæg på taget i 2015 (2 årigt mål) 

• Holde fjernvarmen til opvarmning af brugsvand åben 
hele året og lukke lokalt for 1 af 3 el-vandvarmere.

 � Kortlægning af mulighederne for besparelse på plottere. 

 � Undersøge mulighederne for vandbesparelser.

Arbejdsmiljø

 � Ingen arbejdsulykker med fravær til følge. 

 � Opfølgning på APV / trivselsundersøgelse 2013

 � Fortsat udvikling af det strategiske arbejdsmiljøarbejde.

Status for 2014

Miljø

 � Målet om reduktion af elforbruget på 10 % per årsværk 
er nået. Forbruget for 2014 var 14,5 % mindre end 2011 
(referenceåret). Følgende tiltag er gennemført:

• Udskiftning af en række PC’ere og skærme.

• Udskiftning i serverrum.

• Etablering af bevægelsesfølere i forrummene til toilet-
terne.

 � Målet om at iværksætte en adfærdskampagne for elfor-
brug er ikke nået. I stedet vil kampagnen blive gennem-
ført i marts 2015. 

 � Den nærmere undersøgelse af etablering af et solcel-
leanlæg på taget er ikke blevet gennemført. Delmålet er i 
stedet overført som delmål til 2015.

 � Undersøgelsen af forholdene og økonomien vedr. 
udskiftning af eldrevne vandvarmere er gennemført. Un-
dersøgelsen viste, at brugen af fjernvarme hele året ville 
være mere kompleks end antaget, men der vil blive lavet 
supplerende undersøgelser i 2015.  

 � Der er blevet lavet en kortlægning af muligheder for 
besparelse på plottere. Konklusion blev, at der på nu-
værende tidspunkt ikke bliver fortaget udskiftninger af 
plottere. Antallet af tegningsplots er faldende som følge 
af den øgede digitalisering.

 � Der er blevet gennemført en undersøgelse af mulighe-
derne for vandbesparelser. Resultatet viste, at der især 
er vand at spare ved at udskifte de nuværende toiletter 
med to-skyls toiletter.

Arbejdsmiljø

 � Der har været to arbejdsulykker i 2014. Der tilsammen 
medførte 57 timers fravær. 

 � Der blev lavet en opfølgning på APV / medarbejdertil-
fredshedsundersøgelsen fra 2013, og der er efterføl-
gende blevet arbejdet på at vedligeholde og forbedre det 
interne arbejdsmiljø i EKJ.  

 � Der blev gennemført en medarbejdertilfredshedsunder-
søgelse i 2014, der viste, at arbejdsglæden og loyaliteten 
er steget i forhold til undersøgelsen i 2013. EKJs ambition 
er fortsat, at arbejdsglæden skal være lidt højere, men vi 
er godt på vej.

Mål for 2015

Miljø

 � Elforbruget på Blegdamsvej skal reduceres pr. årsværk 
med 8 % over en 3-årig periode sammenlignet med 
2014. Følgende tiltag skal gennemføres for at opnå 
målet:

• Der skal laves en undersøgelse af forholdene og øko-
nomien vedr. etablering af solfanger på taget. 

• Der skal gennemføres en el-sparekampagne.

• Rengøringspersonalet skal anmodes om at slukke 
rumbelysning og skrivebordslamperne.   

• Halogen-spottene i kantinen skal udskiftes til LED-lys. 

 � Der skal laves nærmere undersøgelser af muligheden for 
alternativ opvarmning af brugsvand i sommerperioden, 
samt hvorfor der betales strafafgifter til HOFOR. 

 � De meste anvendte toiletter skal udskiftes til toiletter 
med to-skyls funktion. 

Arbejdsmiljø

 � Ingen arbejdsulykker med fravær til følge.

 � Opfølgning på medarbejdertilfredshedsundersøgelsen fra 
2014.

Ledelsens redegørelse

Rådgivningsydelserne udføres primært fra EKJs kontorer og ved tilsyn med bygnings-, anlægs- og miljøforhold på de for-
skellige opgavelokaliteter. De opgjorte kilder til miljøpåvirkninger fra EKJs kontorer er el, varme, vand og papir, affald samt 
transport   i forbindelse med opgaver ude af huset. El, varme og transport vurderes at være de væsentligste kilder, som bidra-
ger til forbrug af fossile brændsler (olie, gas og kul) samt udledning af forbrændingsgasser – heraf er kuldioxid (CO2) som 
indikator og bidragsyder til drivhuseffekten opgjort. 

Miljøregnskabet indeholder en opgørelse af EKJs miljøpåvirkninger fra EKJs kontorer og transport for årene 2010 – 2014. 
Regnskabet indeholder ikke de miljøpåvirkninger, som foranlediges af rådgivningsløsningerne.

De væsentligste arbejdsmiljørisici er forbundet med ergonomi, indeklimaforhold samt højt arbejdspres på kontorerne og 
risici for ulykker på de eksterne opgavelokaliteter. Der er rapporteret to arbejdsulykker med 57 timers fravær blandt EKJs 
medarbejdere i 2014.
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Tabel 1: Samlet opgørelse af de kvantitative oplysninger for EKJ’s miljøregnskab
2010 2011 2012 2013 2014

Grunddata

Antal årsværk 150 164,9 177,2 181 185

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

Elforbrug

kWh pr. år 338.000 356.061 344.746 314.410 341.385

Udledt kg CO2 pr. år 169.676 178.743 151.382 110.987 144.065

kWh pr. årsværk 2.253 2.159 2.010 1.734 1.845

kWh pr. m2 81,84 86,2 83,5 76 83

Varmeforbrug

MWh pr. år 115 84,7 91,7 106 80,6

Udledt kg CO2 pr. år 14.030 10.333 10.089 11.399 8.382

MWh pr. årsværk 0,77 0,51 0,52 0,58 0,44

MWh pr. m2 0,028 0,021 0,022 0,026 0,020

Graddage (norm = 3.112) 2.902 2.122 2.918 2.889 2.098

 MWh pr. m2 0,030 0,028 0,024 0,027 0,027

Kørsel i tjeneste

Km pr. år 144.112 160.423 160.687 151.058 157.936

Udledt kg CO2 pr. år 26.192 30.493 30.645 27.820 32.374

Km pr. årsværk pr. år 961 961 906,9 833 854

Vandforbrug

m3 pr. år 802 832 853 831 799

m3 pr. årsværk 5,3 5,0 4,8 4,6 4,3

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

Papirforbrug

Kg pr. år 7.941 3.902 7.227 5.473 6.591

Kg pr. årsværk 53 23,4 40,8 30 35,6

Affald

Brændbart til forbrænding, kg pr. år 21.095 18.055 16.840 18.260 19.450

Papir til genbrug, kg pr. år 9.855 8.525 5.120 9.560 8.210

Pap til genbrug, kg pr. år 1.340 1.145 1.530 1.480 1.560

Flasker & glas til genbrug, kg pr. år 360 478 240 240 210

Affalds sum, kg pr. år 32.650 28.203 23.730 29.540 29.430

Drivhusgasser

kg CO2 fra elproduktion 1.131 1.084 829 612 779

kg CO2 fra varmeproduktion 94 63 57 63 45

kg CO2 fra transport 175 182 173 153 175

Sum udledt kg CO2 pr. årsværk pr. år 1.400 1.329 1.059 828 999
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Miljøforhold 2014

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 EKJs finansielle regnskabsår.
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Energiforbrug

Det samlede elforbrug for 2014 til belysning og drift af 
computere, printere, kopimaskiner m.m. er steget med 8,6 
% fra 2013. 

Opgjort per ansat (kWh pr. årsværk) ligger elforbruget 6,4 
% højere end i 2013, men 14,5 % lavere end i 2011. Der 
gøres opmærksom på, at antallet af PC-skærme er vokset 
væsentligt mere end antallet af medarbejdere, som følge 
af en stadigt større del af medarbejderne har to eller flere 
skærme på deres arbejdsplads. Dette giver anledning til et 
øget el-forbrug både opgjort som totalt forbrug og som 
forbrug pr. årsværk.

Varmeforbruget for 2014 er faldet med 25 % i forhold til 
2013, og det graddagekorrigerede varmeforbrug pr. m2 
er faldet med 0,16 % i forhold til 2013. 2014 har været et 
varmt år, hvilket kan ses på varmeforbruget for 2014. Det 
graddagekorrigerede varmeforbrug er dog næsten uændret 
i forhold til 2013.

Samlet er energiforbruget steget med 1 % per m² fra 2013 
til 2014, se figur 1.

Kørte kilometer i tjeneste

Transporten til møder foregår i private eller firmaets biler, 
og i mindre omfang med tog, taxi og på cykel. I 2014 
blev der kørt 127.508 km i medarbejdernes egne biler og 
30.428 km i EKJs firmabiler. Samlet er antallet af kørte km 
i 2014 steget med 4,6 % i forhold til år 2013. Opgjort pr. 
antal årsværk er distancen steget med 2,4 %. 

Antallet af kørte km i tjeneste er opgjort ud fra medar-
bejdernes registreringer til kørselsregnskaber af km kørt i 
privat bil og ud fra kørselsregnskab for firmabilerne.

Røggasser – CO2-udledning

Blandt røggasserne fra den fossile forbrænding er der både 
nationalt og internationalt stort fokus på udledningen af 
CO2, som bidragsyder til den globale opvarmning af atmo-
sfæren (drivhuseffekt). Det er derfor valgt at opgøre CO2-
udledningen fra transporten og fra den eksterne produk-
tion af el og varme. 

Af den samlede CO2-udledning fra el, varme og transport 
udgør udledningen fra elektricitet igen i 2014 det største 
bidrag til drivhuseffekten, se figur 2.

Opgøres CO2-udledning pr. årsværk er der tale om en stig-
ning i CO2-udledning på 20,7 % fra 2013 til 2014, se figur 3.

Til beregning af CO2-udledningen fra el- og varmeproduk-
tion er der for 2014 anvendt nøgletal fra HOFOR 2013, al-
lokeret via 200 % metoden (2014 udgaven er ikke udkom-
met ved redaktionens afslutning):

 � El produktion: 422 g CO2/kWh

 � Fjernvarmevand: 104 g CO2/kWh

Til beregning af CO2-udledningen fra transport, såvel firma-
biler som privatbiler, er der anvendt Transportministeriets 
program TEMA 2010. Ved beregningen af CO2-udledningen 
er anvendt forudsætninger som beskrevet i tabel 2:

Bil Klasse Antal km

Firmabil, Honda (EURO IV benzinbil 1.4 - 2l) 11.426 km

Firmabil, Berlingo (EURO IV benzinbil 1.4 - 2l) 9.071 km

Firmabil, Tourneo (EURO III dieselbil < 2l) 5.931 km

Firmabil, Transit (EURO V dieselbil >2l) 4.000 km

Private biler (EURO IV benzinbil 1.4 - 2l), 127.508 km

Forudsætningen for private biler er ændret i forhold til tidli-
gere års miljøregnskaber. De private biler er tidligere blevet 
regnet som EURO II benzinbil 1.4 – 2l, men bliver nu regnet 
som EURO IV benzinbil 1.4-2 l. Ændringen skyldes en vur-
dering af, at langt de fleste medarbejdere i EKJ kører i biler, 
der er nyere end 2006. Dette giver ifølge udregningerne i 
TEMA 2010 en højere CO2 udledning, og tallene kan dermed 
ikke sammenlignes med tidligere års miljøregnskaber. Den 
højere CO2 udledning pr. kørte kilometer skyldes, at nyere 
biler har højere ydelse, er blevet tungere og har fået mere 
udstyr end tidligere, hvilket samlet set giver et større CO2 
udslip.
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Figur 2. Fordelingen af CO2-udledningen mellem varme, 
el og transport

Figur 1. Varmeforbrug og energiforbrug pr. m2

Figur 3. Udledt kg CO2  pr. årsværk pr. år
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Papirforbrug

Papirforbruget er en opgørelse af indkøbt papir; hvidt A4 
papir, hvidt A3 papir, fortrykt brevpapir og konvolutter , 
farvet papir, plotterpapir samt fortrykte A4 blokke. 
Brevpapiret  og konvolutter indkøbes i så store mængder, 
at mængderne ikke altid anvendes i selve indkøbsåret. 
De øvrige papirtyper indkøbes løbende i mindre mæng-
der, således at lageret er beskedent og dermed afspejler 
indkøbet bedre forbruget. 

Det samlede papirindkøb er steget fra 2013 til 2014 med 
20,4 %. Papirforbrug pr. årsværk er steget med 18,6 %. 
Besparelsen over de sidste 5 år er primært sket på plot-
terpapir og specialpapir. De sidste 5 års papirindkøb kan 
ses på figur 4.

Vandforbrug og spildevand

Forbruget af vand i firmaets kantine, til te & kaffe, rengø-
ring og sanitære formål er faldet i 2014 med 3,9 % samlet 
set, og faldet med 6,5 % pr. årsværk.

Vandforbruget er beregnet ud fra ejendommenes samle-
de årsforbrug multipliceret med EKJs andel i kvadratmeter 
lejemål uden kælder (EKJs andel er godt 38 %). 

Spildevandet udgør alene sanitært spildevand. Den abso-
lutte spildevandsmængde måles ikke, men forventes at 
ligge på niveau med vandforbruget. Spildevandet ledes 
via offentlige kloakker til rensning på rensningsanlægget 
på Lynetten.

Affald

Affaldsbortskaffelsen udføres i henhold til Københavns 
Kommunes affaldsregulativer. Affaldet fra kontorerne er 
primært papir og køkkenaffald. Affaldet sorteres ud over 
dagrenovation til forbrænding i affaldsgrupperne pap, pa-
pir og glas som sendes til genanvendelse. Lyskilder sorte-
res og sendes til godkendt modtager. De årlige mængder, 
der bortskaffes af disse typer, opgøres. Brugte batterier 
bortskaffes til genbrug via leverandøren, men mængden 
opgøres ikke. Toneraffald fra printere og kopimaskiner 
tages retur af leverandøren og genbruges. Toneraffaldet 
opgøres ikke. Madaffald og forbrændingsegnet affald 
sendes til forbrænding og opgøres. Den samlede sum af 
de opgjorte affaldsmængder er faldet 0,4 % fra 2013 til 
2014.

IT-udstyr

Brugt IT-udstyr smides ikke ud, men opbevares som 
reserve og/eller det forældede udstyr foræres væk.  

Arbejdsmiljø 

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø er et aktiv, der priori-
teres højt i EKJ. EKJ fokuserer blandt andet på et godt 
arbejdsmiljø på medarbejdernes trivsel og på det fysiske 
arbejdsmiljø. Arbejdsmiljø og arbejdsskader håndteres af 
Fællesudvalget.

Målet er, at antallet af arbejdsulykker nedbringes til nul. 
Hvis målsætningen om nul arbejdsulykker ikke kan hol-
des, ønskes en lav fraværsfrekvens. Desuden vil fokus på 
instruktion i forhold til medarbejdernes sikkerhed ved be-
søg og tilsyn på byggepladser, industrivirksomheder m.m. 
indgå som en del af målsætningen om nul arbejdsulykker. 

EKJ har i 2014 haft to ulykker, som har medførte 57 ti-
mers fravær. Fællesudvalget har behandlet sagerne.

Ulykkesfrekvensen pr. 1 mio. præsterede timer = 6,46 
(antal ulykker / antal præsterede timer x 1.000.000) 
Til sammenligning ligger tallene for branchen for ulykkes-
frekvensen på 16,21

Fræværsfrekvensen pr. 1.000 timer = 0,18 
(antal fraværstimer / antal præsterede timer x 1.000) 
Til sammenligning ligger tallene for branchen for fraværs-
frekvensen på 1,7.

EKJ har derved en markant lavere ulykkesfrekvens og 
fraværsfrekvens. Målsætningen om nul arbejdsulykker 
er ikke opnået, men ulykke- og fraværsfrekvensen er 
fortsat i den lavere ende.

Nærved-ulykker i 2014 = 0 
En nærved-ulykke defineres som en ulykke, der var lige 
ved at ske – men ikke gjorde det – og som kunne have 
medført personskade.  
Der er ikke opgjort branchespecifikke tal for nærvedulyk-
ker.

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, og deraf medfølger en afsmittende 
virkning på medarbejdernes arbejdsmiljø. Det er ønsket, 
at bevidstheden om et godt arbejdsmiljø, og en sikker 
adfærd hos EKJs medarbejdere smitter af i forhold til de 
projekter, som EKJ er involveret i. 

Udviklingen af området arbejdsmiljø fortsætter, og til 
at varetage funktionen er der i 2013 opbygget et team 
af arbejdsmiljørådgivere, som tilbyder koordinering af 
arbejdsmiljø i byggeprojekter både i planlægningsfasen 
og i udførelsesfasen. I 2014 blev ansat en ny arbejds-
miljørådgiver, og det planlægges at udvide med endnu 
en arbejdsmiljørådgiver i 2015. Den langsigtede strategi 
om at kunne tilbyde autoriseret arbejdsmiljørådgivning 
fortsætter.

1 Tal fra Dansk Industri ”Arbejdsulykker – Perso-
nale 2013”. Personalegruppe forretningsservice (over-
vejende udlejning og leasing af materiel, ingeniør virk-
somhed m.v. og operationel service). Lorentzen, Jan (DI), 
2013. Desuden opfølgende korrespondance per mail.
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Figur 4: Indkøbt papir 2010 – 2014. Venstre lodret akse re-
præsenterer de blå søjler [ton].  
Den højre lodrette repræsenterer den røde streg [kg].
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