
 

 

 
 

  
 

 

 
 

    

 
Kontrakten omfatter fastlæggelse af den endelige linjeføring samt udarbej-
delse af rammer for afledte anlægsprojekter, herunder tilpasning af eksiste-
rende infrastruktur samt etablering af nye broer, veje m.v. 
 
Baneudvidelsen København-Ringsted er den 
første højhastighedsbane i Danmark, den 
første nye jernbane i Danmark i mange år og 
det største jernbaneprojekt i Banedanmarks 
historie.  
 
EKJ udgør sammen med Atkins Danmark A/S, 
ingenieurbüro Dipl.-Ing. H. Vössing GmbH og 
Sweco Infrastructure AB det internationale 
konsortium CRT (Copenhagen Ringsted 
Team), der under ART-kontrakten har ud-
budsprojekteret banestrækningen samt af-
ledte bro- og vejprojekter fra Avedøre  
Havnevej til Ringsted Station og fastlægger 
banens endelige linjeføring. 
 
ART-kontrakten omfatter optimering af lin-
jeføring ved hjælp af RailTrack, kontrol af 
fritrumsprofil, sporkassens tværsnitsprofi-
lering inklusive sporafvanding og volumen-
beregning.  
 

Herudover indeholder kontrakten alle broer, 
tunneler og andre konstruktioner for jernba-
nen, samt skærende og andre berørte veje 
og stier fra de vestvendte ramper på Aved-
øre Havnevej og til og med Østre Ringvej i 
Ringsted, og dermed også broprojekter i Kø-
benhavns vestlige og sydlige forsteder.  
Foruden jernbanen omfatter projektet:  
▪ 1 ny togstation 
▪ 4 tunneler  
▪ 3 specialbroer 
▪ 45 vej- og jernbanebroer 
▪ 36 fodgænger-, vandløbs- og faunapas-

sager 
▪ 30 støttevægge og andre konstruktioner  
▪ Ved Vallensbæk sø opføres eksempelvis en 

512 m lang jernbanebro hen over Holbæk-
motorvejen, og dennes afgrening til Mo-
torring 4 (ovenstående foto). 

▪ Dokumentation af jernbanesikkerhed 
(S&I/CSM-RA) 

 
 
 

EKJ’s ydelser 
Bygherrerådgivning vedrørende: 
▪ Spor og linjeføring  
▪ Dokumentation af jernbane-

sikkerhed (S&I/CSM-RA) 
▪ Anlægskonstruktioner  
▪ Vejprojektering 
▪ Trafikomlægninger 
▪ Myndighedskontakt 
▪ Grænsefladekoordinering 
▪ Udarbejdelse af udbudsma-

teriale 
▪ Projekt- og teamledelse 

Særlige fokusområder i  
ingeniørrådgivningen 

▪ Opretholdelse af massiv tra-
fik i udførelsesperioden 

▪ Meget kort projekteringsfase 
▪ Mange involverede interes-

senter med modsatrettede 
interesser 

Bygherre: Banedanmark 
Kontaktperson:  
Jette Aagaard, jaa@bane.dk 
EKJ’s rolle: Konsortiepartner 
Sted: Avedøre-Ringsted 
Periode:  
Detailprojektering 2011-2016 
Tillægsydelser: 2016-2018 
Størrelse:  
56 km ny dobbeltsporet jernbane 
og afledte infrastrukturændringer 
Anlægsbudget: 10,8 mia. kr. 
Honorar: 39,2 mio. kr 
Kontraktform Joint Venture:  
Atkins Danmark A/S (lead)  
Ingenieurbüro Dipl.-Ing. H. Vössing 
GmbH og Sweco Infrastructure AB 
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Foto: Torben Nielsen  


