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Udenrigsministeriets faciliteter som kantine og kursus/mødeaktiviteter blev samlet under ét tag, 
centralt placeret i stueetagen i Udenrigsministeriet, på hjørnet af Strandgade og Torvegade i umid-
delbar tilknytning til hovedindgangen. 

Projektet er udført i samarbejde med Rør-
bæk & Møller Arkitekter ApS under ram-
meaftale med Bygningsstyrelsen (BYGST) 
om teknisk rådgivning og bistand (total-
rådgivning) på statslige ejendomme, Del-
aftale 2 – ØST (Sjælland m.m.).  
 
Projektet omfatter etablering af kursus- 
og mødefaciliteter, nyt kantineområde 
med nyt industrikøkken samt arbejder i 
berørte server- og teknikrum, herunder: 
 
 Nedrivning af eksisterende lette 

vægge, lofter, gulve mv. 
 Levering og montering af nye skille-

vægge, herunder glasvægge, samt 
nye lofter og gulvbelægninger. 

 Ændringer af 2 facader ud mod 
atrium samt montage af nye glasfa-
cader og døre. 

 Etablering af ny elevator fra kælder-
plan til stueplan, inkl. ny varegård i 
kælder 

 Ny indretning - fast og løst inventar. 
 Ændring/opgradering af varmeanlæg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Etablering af nyt ventilationsanlæg til 
køkken og kantine. 

 Etablering af VVS-installationer til 
nyt køkken. 

 Nye el-installationer  
 Opretholdelse og opgradering af sik-

kerhedssystemer, herunder ad-
gangskontrol, slusestyring og tyveri-
alarmanlæg, samt etablering af sik-
ringsanlæg til nyt køkken/kantine. 

 Etablering af ABA-Anlæg, Talevars-
ling og Nød & panikbelysning i ny 
kantine. 

 
EKJ’s ydelser omfatter projektering af 
konstruktioner, vvs, el, ABA-anlæg og 
sikringssystemer med mere samt fagtil-
syn og projektopfølgning. Herunder im-
plementeres energiforbedrende tiltag af 
ventilation og belysning.  
 
Bygningerne var i drift under ombygnin-
gen, herunder sikkerhedssystemer og 
øvrige installationer. 
 

REFERENCE UDENRIGSMINISTERIET 
 SAMLING AF KANTINE- OG MØDEFACILITETER 
 

EKJ’s ydelser 
 Projektering af konstruktioner, 

vvs, el, sikkerhedssystemer og 
ABA-anlæg 

 Fagtilsyn 
 Projektopfølgning 
 

Særlige fokusområder i       
ingeniørrådgivningen 
 Renovering i bygning i drift 
 Opretholdelse og opgradering 

af sikkerhedssystemer 
 

 

Bygherre: Bygningsstyrelsen (BYGST)  
Kontaktperson: Palle Vilhelmsen, pbv@bygst.dk 
EKJ’s rolle: Delt totalrådgivning, Rørbæk & Møller er projekteringsleder 
Arkitekt: Rørbæk & Møller Arkitekter ApS 
Periode: 2016-2017 
Størrelse: 3.500 m² inkl. teknikrum 
Entreprisesum: 29 mio. kr. 
EKJ’s honorar: 1,5 mio. kr. 
Entreprenør: Wicotec 
Entrepriseform: Hovedentreprise 
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