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Som led i etableringen af den nye højhastighedsbane fra København til den 
fremtidige Femernforbindelse opgraderes jernbanestrækningen Ringsted-
Holeby, og den øvrige berørte infrastruktur tilpasses de nye baneforhold

EKJ er totalrådgiver for totalentreprenø-
ren MT Højgaard på de tre entrepriser: 
 E3002 Rail Bridges Lolland-Falster 
 E3003 Bridges Ringsted-Næstved 
 E3004 Bridges Næstved-Vordingborg 
 
Projektet vedrører tilpasning af tilstø-
dende infrastruktur i forbindelse med 
opgradering til højhastighed af den eksi-
sterende to-sporede bane fra Ringsted til 
Vordingborg og opgradering af den et-
sporede bande fra Vordingborg til Holeby 
til to-spors højhastighedsbane. Stræk-
ningerne udgør i alt 120 km. 
 
Entrepriserne omfatter alle bro- og vej-
arbejder i forbindelse med udvidelse, ud-
skiftning og renovering af 16 vejbroer, 2 
gangbroer og 26 jernbanebroer. 
 
EKJ projekterer alle anlægsarbejder i for-
bindelse med ombygning/renovering og 
nybyggeri af vejbroer og gangbroer 

samt alle relaterede vejarbejder, herunder 
vejbelysning og signalanlæg på primært by-
nære brosteder i Næstved og Vordingborg 
kommuner.  
 
EKJ har valgt at løse opgaven i en samlet 
konceptmodel, som giver store fordele 
både under projektering, validering, myn-
dighedsbehandling, udarbejdelse af jern-
banesikkerhedsdokumentation (CSM), 
samt, i særdeleshed, i udførelsesfasen.  
 
Allerede i tilbudsfasen er de generelle ram-
mebetingelser for hvert brosted blevet ana-
lyseret, og der er eksempelvis udvalgt 2 ho-
vedkoncepter/modeller, som dækker de 16 
forskellige vejbærende broer.  
 
EKJ bidrager med kompetencer inden for 
3D-modellering og styring af dokumenta-
tion og medvirker herved til, at der skabes 
transparens i alle byggefaser fra projekte-
ring til udførelse og slutdokumentation. 

REFERENCE RINGSTED-FEMERN BÆLT 
NY HØJHASTIGHEDSBANE KØBENHAVN – FEMERN BÆLT 

3D-model: EKJ 
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EKJ’s ydelser 

 Projektering af alle vej- og stio-
verføringer over jernbanen (nye 
broer og brorenovering), vejar-
bejder, afvanding, vejbelysning 
og signalanlæg samt trafiksik-
kerhedsrevision 

 Risikohåndtering 
 Myndighedskoordinering 
 Miljøledelse 
 Arbejdsmiljøkoordinering 
 S&I-koordinering/CSM-RA Sik-

kerheds- og Interoperabilitets-
koordinering/Common Safety 
Method-Risk Assessment) 

 
 
 

 

 

 

Bygherre: Banedanmark 

EKJ’s klient: MT Højgaard 

Kontaktperson: Projektchef Lars 
Henriksen, larh@mth.dk 

EKJ’s rolle: Totalrådgiver for total-
entreprenøren 

Periode: 2016 – 2019 

Størrelse:  
44 vej-, sti- og jernbanebroer 

Anlægsbudget: 485 mia. kr. 

EKJ’s honorar: 37 mio. kr. 

Entreprenør: MT Højgaard  
Entrepriseform: Totalentreprise 


