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EKJ har senest i 2016 afsluttet projekter udført under rammeaftaler med BYGST og KU på Københavns 
Universitet i perioden 1997-2013. Opgaverne omfattede årligt teknisk syn og tilstandsvurdering samt 
gennemførelse af vedligeholdelses- og ombygningsprojekter omfattende:  
 

City Campus 2002-2014 
▪ Frue Plads* 
▪ Studiegården 
▪ Center for Sundhed og Samfund CSS* 
▪ Institut for Psykologi 
▪ Botanisk Have, det runde væksthus* 
▪ Geocenteret 
▪ Geologisk Museum** 
▪ Sølvtorvskomplekset** 
▪ Center for GeoGenetik** 
▪ Marinbiologisk Sektion Øresundsakvariet 
 
Nørre Campus 1997-2014 
▪ Panum 
▪ Teilumbygningen (retsmedicin) og Me-

dicinsk Museum  
▪ H.C. Ørsted Instituttet-Kemisk Institut 
▪ August Krogh Instituttet-Biologisk Inst. 
▪ Institut for idræt og ernæring 
▪ Zoologisk Institut og Museum 
▪ Datalogisk Institut 
▪ Københavns Biocenter 
▪ Det Farmaceutiske Fakultet 
▪ Niels Bohr Instituttet** 

EKJ gennemførte årligt syn (digitale til-
standsrapporter) af tekniske installatio-
ner og konstruktive forhold inkl. priori-
tering og budget for vedligeholdelse 

Ombygnings- og renoveringsprojekter  
omfattede laboratorier, dyrestalde, audi-
toriefaciliteter, kontorer og møderum, 
kantine- og toiletfaciliteter m.v. Projek-
terne tog ofte sit udgangspunkt i interne 
flytninger og sammenlægninger og inde-
bar ændringer af de konstruktive forhold, 
en helt eller delvis etablering af nye in-
stallationer samt gennemførelse af ener-
gibesparende tiltag. Bygningerne var i 
drift i byggeperioden. 

Endvidere gennemførtes energiprojekter 
omfattende indledende vurdering af øko-
nomi og besparelsespotentiale på bag-
grund af indgående kendskab til bygnin-
gernes brug og installationer, udarbej-
delse af beslutningsnotatet samt gen-
nemførelse af det konkrete energiprojekt. 

 

EKJ’s ydelser 
▪ Bygherrerådgivning 
▪ Årligt teknisk eftersyn med 10-

årige vedligeholdelsesplaner 
inkl. budgettering  

▪ Vurdering af miljøforhold, ar-
bejdsmiljøforhold og brandfor-
hold 

▪ Projekteringsledelse  
▪ Procesfacillitering og bruger-

inddragelse 
▪ Projektering af vedligeholdel-

ses- og ombygningsarbejder 
▪ Beregning og Implementering 

af energibesparende tiltag 
▪ Fagtilsyn 
▪ Byggeledelse 
▪ Arbejdsmiljøkoordinering 

Særlige fokusområder i       
ingeniørrådgivningen 
▪ Brugerkoordinering og –facili-

tering i bygninger i drift 
 

 

Bygherre: Københavns Universitet KU og Bygningsstyrelsen BYGST 
Kontaktperson: Suzanne Søderberg, suzanne.soederberg@adm.ku.dk 
EKJ’s rolle: Totalrådgiver eller underrådgiver for arkitekt (delt rådgivning) 
Arkitekt: Rørbæk & Møller, Arkitema, JJW, C.F. Møller, Erik Møller m.fl.  
Periode: 1997-2016, rammeaftalernes løbetid: 

Nørre Campus 2002-2014, City Campus 1997-2014 
Størrelse: Ca. 514.000 m² 
EKJ’s honorar: 2012: 25,0, 2013: 22,0 og 2014 18,7 mio. kr. 
Entrepriseform: Hoved-, stor- og fagentrepriser 
 
* Fredede bygninger, ** Bevaringsværdige bygninger  
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