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EL-TEKNIK

PROGRAMMER
• AutoCAD
• Revit MEP
• Magic CAD
• FEB-DOC
• Solibri
• Sigma
• DAGUX
• PC Schematic Automation 

YDELSER - FAGLIGE DISCIPLINER
• Forsyningsanlæg og kraftinstallationer
• Belysningsanlæg
• Brandsikringsanlæg
• Sikringsanlæg AIA og ADK
• BMS-anlæg
• Elevatoranlæg og eskalatorer
• Idriftsætning/Commissioning

YDELSER - SEGMENTER
Rådgivning og projektering af bygningsin-
stallationer for:

• Bolig- og institutionsbyggeri
• Forsknings- og undervisningbyggeri
• Kontor-, konference- og hotelbyggeri 

El-afdelingen tilbyder projektering og rådgivning indenfor forsyningsanlæg, belysningsanlæg og kraftinstallatio-
ner i forbindelse med nybyggeri, ombygning og vedligeholdelse. EKJ’s el-afdeling er endvidere specialister inden 
for design af belysningsanlæg, brandsikringsanlæg, sikringsanlæg, udarbejdelse af sikringsstrategier, BMS-anlæg 
og af transportanlæg herunder elevatoranlæg og eskalatorer. 

Vi har i de senere år arbejdet målrettet med tværfaglig koordinering. Vores maskinmestre har igennem deres 
brede uddannelse god forståelse for samspillet mellem installationer, styring og pladskrav til service. De deltager 
derfor naturligt i BMS-projektering.

Rådgivningen og projekteringen bliver gennemført, dokumenteret og kvalitetssikret via anvendelse af IT-værktøjer 
og -programmer.

Vores samarbejde bygger på tillid, faglighed og et fælles ønske om at varetage bygherrens forventninger til opga-
vens kvalitet, omfang, tidsplan og økonomi. Information og dialog er vigtige fokusområder i vores bestræbelser 
på funktionsoptimering og koordinering, og det sker i stor åbenhed med bygherre og de forskellige samarbejds-
partnere.



PROJEKTER

TIVOLI HOTEL OG KONGRESCENTER
Tivoli Hotel og Kongrescenter omfatter tre hoteller med i alt 1.300 værelser, konferencefaciliteter for op til 4.000 
personer, tre restauranter, pool- og fitnessfaciliteter og P-hus i tre etager med plads til 500 biler.

EL-afdelingens rolle: Rådgivning og projektering af  el-installationer, belysningsanlæg og sikringsanlæg herunder 
integration til AV-anlæg i konferenceslokaler og koncertsal. 
Bygherre: Arp Hansen Hotel Group

SKOLERENOVERINGER - KØBENHAVN
Kirkebjergskole: Helhedsrenovering 5.400 m2  
Ålholm Skole: Helhedsrenovering og nybygning af 
skole bestående af 7 bygninger 7.000 m2  
Peder Lykke Skolen: Helhedsrenovering og til- og 
ombygning af skole i alt  19.200 m2  

Amager Fælled Skole: Helhedsrenovering af skole med 
2 fredede hovedbygninger i alt 13.500 m2.

EL-afdelingens rolle: Projektering, forsyningsanlæg 
og tværfaglig koordinering 
Bygherre: Københavns Kommune

KØBMAGERGADES POSTKONTOR
Renovering af den tidligere postbygning i Købmager-
gade. Postgården består af 10 bygninger med et sam-
let areal på 10.000 m2. Udover nye kontor- og butiks-
lokaliteter er der etableret to nye tagterrasser samt fire 
nye elevatorer heraf en som glasskakt.

EL-afdelingens rolle: Projektledelse, projektering af el, 
BMS, IT, belysningsanlæg og fagtilsyn. 
Bygherre: PFA

COPENHAGEN PLANT SCIENCE CENTRE
Nybygning af laboratorie-, undervisnings- og kontorfaciliteter fordelt på fire etager over terræn med fuld kælder 
under hele byggeriet. Etagerne er indvendigt forbundet af et centralt atrium. I tilknytning til det nye byggeri er koblet 
et auditorium med plads til 200 personer. Der etableres lyse speciallaboratorier, herunder molekylært biolab, GMO 
mikrobiologi laboratorium, kemikalierum, sonikatorrum, sterilrum, elektroforeserum med PCR-maskiner og NMR la-
boratorium med tilhørende massespektrometre. I alt 5.800 m2.

EL-afdelingens rolle: Forsyningsanlæg, nøddieselanlæg, laboratorieinstallationer, sikringsanlæg, BMS-anlæg, fagtil-
syn af idriftsætning.
Bygherre: Bygningsstyrelsen



OM EKJ

EKJ blev grundlagt i 1961. Firmaet ejes af EKJ Fonden og en gruppe medarbejdere.

I dag er EKJ et velrenommeret og velkonsolideret rådgivende ingeniørfirma med 250 ansatte i Danmark og Østeuropa. EKJ 
er et uafhængigt rådgiverfirma. Vi varetager vores kunders interesser fra idé til færdigt projekt. Vi deler frit vores idéer og 
meninger med kunder og samarbejdspartnere og tilfører derved projekterne merværdi.

Vores kompetencer er skræddersyede til, og bygger på stor erfaring fra, traditionelle som specialiserede opgaver. Vores 
vækststrategi er understøttet af vores kompetente medarbejderes løbende inddragelse og vedligeholdelse af såvel den nye-
ste procesviden som den nyeste tekniske viden, og vi bestræber os på at kunne levere de rigtige ydelser til den rigtige pris.

Vi bestræber os ligeledes på at være åbne og fleksible i en virksomhedsorganisation med korte beslutningsveje.

Vores særkende er, at vi fokuserer på at føre bygge- og anlægsprojekter ud i livet uden forsinkelse og unødvendig admini-
stration under mottoet KVALITET - TROVÆRDIGHED - OG KOMPETENCE.

VORES ORGANISATION
EKJ’s bestyrelse er sammensat af ansatte og to eksterne medlemmer, hvoraf den ene er bestyrelsesformand. Den admini-
strerende direktør og de tre sektorledere udgør firmaets daglige ledelse.

Medarbejderne er vores vigtigste ressource, og vi har organiseret os i henhold til deres ekspertiser i afdelinger under de tre 
sektorer Anlæg/Miljø og Byggeri /Project Management Øst og Vest.

EKJ overtog 1. oktober 2017 Balslev Rådgivende Ingeniører A/S’s byggeafdelinger vest for Storebælt i hhv. Odense, Aalborg 
og Viborg dette med henblik på, at kunne servicere vores kunder overalt i Danmark.

I 2010 købte EKJ Broconsult, som siden 1980 har udført rådgivningsarbejde for offentlige bygherrer i forbindelse med efter-
syn, tilstandsvurdering, forstærkning og vedligehold af broer og tunneller mv.

EKJ Bulgarien blev etableret i 2013 og omfatter en vej- og en brogruppe bestående af ingeniører med M.Sc. baggrund, som 
råder over de nyeste 3D projekterings- og dokumentationsfaciliteter.
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Afdelingsleder El
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Mail: jka@ekj.dk

Irene Harder
Teamleder
Tlf. 26 30 10 41
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