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BROER OG ANLÆGSKONSTRUKTIONER

Afdelingen for Broer & Anlægskonstruktioner assisterer bygherrer med at finde de rigtige løsninger og optimale 
udformninger af anlægskonstruktioner. Hertil anvender vi både simple og forenklede samt de allermest avance-
rede analysemetoder afhængig af opgavens art. Afdelingens medarbejdere har erfaring fra anvendelsen af den 
seneste faglige viden og erfaring med udformning af bygbare konstruktioner. Vi repræsenterer en god blanding af 
køn, aldersfordeling og forskellige nationaliteter.

Blandt vores ansatte findes specialister inden for BIM, avanceret modellering, statiske og dynamiske analyser samt 
medarbejdere med nyeste viden om materialer og udstyr samt erfaring med udformning af optimale løsninger. Vi 
udfordrer og optimerer løbende på alle gængse løsninger, eller udvikler nye, når det er nødvendigt.

Vores rådgivning omfatter planlægning og projektering af broer, tunneller og andre anlægskonstruktioner, herun-
der interimkonstruktioner efter danske og internationale normer. Vi rådgiver i alle faser af projektet, fra planlæg-
ning til projektering og efterfølgende byggeledelse og tilsyn. 

PROGRAMMER
• LUSAS Fenite Element
• Robot Structural Analysis
• Plaxis 2D Analysis
• Microstation Power Civil
• AutoCad 2016
• Betonexpressen

OPGAVER
• Konceptudvikling af større og mindre broer
• Tilbudsprojektering
• Value engineering
• Projektforslag (projektgrundlag)
• Detailprojektering
• Dynamiske analyser
• Projektering af højstyrkebeton
• Bygherrerådgivning
• Udarbejdelse af udbud og udbudsdokumenter
• Byggeledelse og tilsyn

YDELSER
Planlægning, projektering og eftersyn af:

• Vejbroer
• Kabel- og skråstagebroer
• Cut and cover tunneller
• Sænketunneller
• Borede tunneller
• Geotekniske anlægskonstruktioner
• Støttevægskonstruktioner
• Havnekonstruktioner
• BanekonstruktionerFoto Torben Nielsen



PROJEKTER

RINGSTED - FEMERN, E2002, E2003 OG E2004

På strækningen, som kædes sammen med den nye højhastighedsbane mellem København-Ringsted, skal der udføres et omfattende bro-
arbejde med ombygning, renovering og nybygning på 57 individuelle brosteder. Arbejdet med opgradering af banen omfatter projektering 
og udførelse af samtlige anlægsarbejder i forbindelse med udskiftning og renovering af broer samt vejbelysning og signalanlæg på primært 
bynære brosteder i Næstved og Vordingborg kommuner.

EKJ’s rolle: Hovedrådgiver for totalentreprenør MT Højgaard 
Bygherre: Banedanmark

VC 3

Projektet omfatter en 1,8 km dobbelttunnel, underjordisk station ved Nordhavn, underjordisk redningsskakt i Krauseparken og Cut & 
Cover tunnel, hvor metroen kommer op på terræn på Nordhavnsområdet. EKJ er leder af det dansk/østrigske Joint Venture, der gennem-
fører VC3 kontrol (Verification Category 3) af projektet, og er desuden ansvarlig for kontrol af anlægskonstruktioner og installationer. 

EKJ’s rolle: Ledende JV partner for VC3-kontrol opgaven 
Bygherre: Metroselskabet

SPUNS SYD - SILKEBORG

Den nye motorvej mellem Århus og Herning omfatter etablering af 1,1 km motorvej bestående af både vejanlæg, trug/tunnel- og brokon-
struktioner. EKJ har detailprojekteret vejanlæg, konstruktioner og afvanding herunder en trugkonstruktion, som motorvejen er nedgravet 
i, bestående af spunsvægge på begge sider af vejen. Derudover har EKJ projekteret en ny vejbro for den krydsende nord-syd-gående 
trafik midt på truget, som ligeledes er starten på en 350 m lang tunnelkonstruktion. 

EKJ’s rolle: Hovedrådgiver for entreprenørkonsortiet Arkil og Bilfinger Berger 
Bygherre: Vejdirektoratet



OM EKJ

EKJ blev grundlagt i 1961. Firmaet ejes af EKJ Fonden og en gruppe medarbejdere.

I dag er EKJ et velrenommeret og velkonsolideret rådgivende ingeniørfirma med 250 ansatte i Danmark og Østeuropa. EKJ 
er et uafhængigt rådgiverfirma. Vi varetager vores kunders interesser fra idé til færdigt projekt. Vi deler frit vores idéer og 
meninger med kunder og samarbejdspartnere og tilfører derved projekterne merværdi.

Vores kompetencer er skræddersyede til, og bygger på stor erfaring fra, traditionelle som specialiserede opgaver. Vores 
vækststrategi er understøttet af vores kompetente medarbejderes løbende inddragelse og vedligeholdelse af såvel den nye-
ste procesviden som den nyeste tekniske viden, og vi bestræber os på at kunne levere de rigtige ydelser til den rigtige pris.

Vi bestræber os ligeledes på at være åbne og fleksible i en virksomhedsorganisation med korte beslutningsveje.

Vores særkende er, at vi fokuserer på at føre bygge- og anlægsprojekter ud i livet uden forsinkelse og unødvendig admini-
stration under mottoet KVALITET - TROVÆRDIGHED - OG KOMPETENCE.

VORES ORGANISATION
EKJ’s bestyrelse er sammensat af ansatte og to eksterne medlemmer, hvoraf den ene er bestyrelsesformand. Den admini-
strerende direktør og de tre sektorledere udgør firmaets daglige ledelse.

Medarbejderne er vores vigtigste ressource, og vi har organiseret os i henhold til deres ekspertiser i afdelinger under de tre 
sektorer Anlæg/Miljø og Byggeri /Project Management Øst og Vest.

EKJ overtog 1. oktober 2017 Balslev Rådgivende Ingeniører A/S’s byggeafdelinger vest for Storebælt i hhv. Odense, Aalborg 
og Viborg dette med henblik på, at kunne servicere vores kunder overalt i Danmark.

I 2010 købte EKJ Broconsult, som siden 1980 har udført rådgivningsarbejde for offentlige bygherrer i forbindelse med efter-
syn, tilstandsvurdering, forstærkning og vedligehold af broer og tunneller mv.

EKJ Bulgarien blev etableret i 2013 og omfatter en vej- og en brogruppe bestående af ingeniører med M.Sc. baggrund, som 
råder over de nyeste 3D projekterings- og dokumentationsfaciliteter.
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Anders Borregaard
Afdelingsleder
Jernbane og metro
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Mail: abo@ekj.dk

Julie Egelykke Bilsby
Teamleder
Tlf. 25 20 89 23
Mail: jeb@ekj.dk


