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Bygherrerådgivning for opførelse af nyt somatisk hospital med akutmodtagelse, operation, røntgen 
og sengeafsnit m.m. Projektet opføres i energiklasse 2020 og arbejder med 7 fokusområder for ud-
viklingen af projektet.

EKJ har sammen med Drees & Sommer 
Nordic, Munksgaard + Andersen Byg-
herrerådgivning og Sweco Architects 
været Bygherrerådgiver på det nye 
70.500 m² store somatiske hospital på 
Bispebjerg i perioden 2013-2015, til og 
med udbud af projektkonkurrence. 
 
Det somatiske hospital skal rumme akut 
modtagelse, operation, røntgen og sen-
geafsnit med mere.  
 
EKJ ydede bygherrerådgivning og var 
hovedansvarlig ingeniør for den tekni-
ske del af bygherrerådgivningen, herun-
der rådgivning vedrørende konstruktio-
ner, vvs- og el-installationer, forsyning, 
miljø m.v. 
 
EKJ’s miljørådgivning omfattede bl.a. 
udarbejdelse af risikoprofil til miljø-
screeningsprojekt samt udbudsprojekt 
for miljøscreening og -kortlægning af 

miljøkritiske stoffer (PCB m.m.) inklu-
sive indhentning af priser, i forbindelse 
med forberedelse af nedrivningsprojekt 
for eksisterende somatisk hospital. 
Denne rådgivning bygger på EKJ’s store 
praktiske erfaring med miljøscreening- 
og sanering samt jordhåndtering i for-
bindelse med nedrivning af omfattende 
eksisterende byggeri. 
 
EKJ bidrog endvidere med målformule-
ring for bæredygtighed for det nye hos-
pital, som skal udføres til Bygnings-
klasse 2020, med de skrappeste danske 
energikrav i henhold til det danske byg-
ningsreglement.  
 
Projektet arbejder med syv fokusområder 
for udviklingen af Nyt Hospital og Ny Psy-
kiatri Bispebjerg; Det Fantastiske, det 
Menneskelige, det Integrerende, det Til-
gængelige, det Effektive Bispebjerg, det 
Fleksible og det Forebyggende Bispebjerg. 
 
 

REFERENCE BISPEBJERG AKUTHUS 

EKJ’s ydelser 

▪ Udarbejdelse af materiale til 
projektkonkurrence og gen-
nemførelse af 2-faset projekt-
konkurrence med politisk del-
tagelse i dommerkomitéen 

▪ Udarbejdelse af risikoprofil mv. 
til miljøscreeningsprojekt 

▪ Bistand i forbindelse med mål-
formulering for bæredygtighed 

▪ Ingeniørrådgivning vedrørende 
Konstruktioner, VVS-installati-
oner, El-installationer, Forsy-
ning m.v. 

Særlige fokusområder i       
ingeniørrådgivningen 
 Projektets 7 fokusområder 

 

Bygherre: Region Hovedstaden, Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg 
Kontaktperson: Jesper Bladt Jørgensen, jesper.bladt.joergensen@ regionh.dk 
EKJ’s rolle: Underrådgiver til Drees & Sommer Nordic 
Arkitekt: Drees & Sommer Nordic og Munksgaard plus Andersen Bygherre-

rådgivning A/S og Sweco Architects 
Periode: 2013-2015 
Størrelse: 75.500 m² 
Budget: 1,7 mia. kr. 
EKJ’s honorar: 1 mio. kr. 

Visualisering: Det vindende konsortium KHR arkitekter A/S, WHR Architects Europe og Arup Denmark  
 


