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KONSTRUKTIONER

Hos EKJ tilbyder rådgivning og projektering inden for alle former for bygningskonstruktioner. Vi beskæftiger os 
med statik, konstruktions- og anlægsteknik, bygningsfysik samt materialeegenskaber. 

EKJ’s konstruktionsafdeling består af 28 ingeniører, 5 bygningskonstruktører, 7 assistenter foruden 3  ingeniør-
praktikanter og studentermedhjælpere.

Afdelingen løser opgaver inden for nybyggeri, til- og ombygning og renovering samt FM-opgaver, nedrivningsop-
gaver, tilstandsvurderinger, vedligeholdelsesplaner, 1- og 5-årseftersyn og teknisk due diligence.

Afdelingens specialister omfatter to anerkendte statikere, fag- og materialespecialister samt medarbejdere med 
stor erfaring inden for bygningssyn og rådgivning i forbindelse med vedligeholdelse af bygninger.

PROGRAMMER
• AutoCAD
• MathCAD
• Revit
• Robot Structural Analysis

OPGAVER
• Statik
• Konstruktions- og anlægsteknik
• Bygningsfysik
• Materialeegenskaber
• Teknisk due diligence
• Tilstandsvurderinger
• FM-opgaver

YDELSER
Rådgivning, projektering og projekteringsle-
delse af:

• Nybyggeri
• Til- og ombygning 
• Renovering
• Nedrivning



PROJEKTER

STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM

Danmarks nye Naturhistoriske Museum bliver det største og mest ambitiøse danske museumsbyggeri i nyere tid på intet mindre 
end 33.000 m2. Udover de geometriske og statiske udfordringer i forbindelse med Oceansalen, en kuppelformet stål- og glaskon-
struktion, har placeringen af de store udstillingsområder, langt under eksisterende kælderniveau og dybt under grundvandsspejlet, 
udfordret mange af vores specialistkompetencer.

EKJ’s rolle: Underrådgiver til totalrådgiver Lundgaard & Tranberg Arkitekter 
Bygherre: Københavns Universitet og Bygningsstyrelsen

TIVOLI HOTEL OG KONGRESCENTER

Tivoli Hotel og kongrescenter er et markant Utzonbyggeri, hvor synlige betonkonstruktioner er et arkitektonisk hovedelement. 
Bærende konstruktioner i det 70.000 m2 store byggeri er præfabrikerede betonelementer og stålkonstruktioner. Montagevenlige 
løsninger har sikret en ekstremt hurtig fremdrift på byggepladsen.

EKJ’s rolle: Ingeniørrådgiver for totalentreprenør Arpe & Kjeldsholm A/S 
Bygherre: Arp Hansen Hotel Group

Illustration: Lundgaard & Tranberg Arkitekter

KØBENHAVNS KOMMUNE RAMMEAFTALE FF6

Rammeaftale med Københavns Kommune om teknisk råd-
givning og bistand vedrørende ingeniørarbejder i forbindelse 
med drifts- og vedligeholdelsesopgaver i kommunens ejen-
domme omfattende børneinstitutioner, bosteder, kulturhuse 
og idrætsfaciliteter.

EKJ’s rolle: Totalrådgiver 
Bygherre: Københavns Kommune KEjd

ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKEGADE 4 - 6

Etablering af grønt tag. Alle konstruktive løsninger er gemt 
af vejen, bag lette vægge og under den fremtidige dækkon-
struktion. Der er bl.a. anvendt lodrette gitterkonstruktioner i 
stål og træ samt vandrette skivekonstruktioner i tag og dæk-
konstruktion.

EKJ’s rolle: Totalrådgiver 
Bygherre: A/B Birkegade 4-6, Kbh.N



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.

KONTAKT
Steen Andersen
Afdelingsleder 
Konstruktioner
Tlf. 23 37 35 70
Mail: sta@ekj.dk

Lars Bundgaard
Teamleder
Tlf. 23 37 67 17
Mail: lby@ekj.dk

Peter Droob
Teamleder
Tlf. 24 62 76 40
Mail: pdr@ekj.dk


