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JERNBANE OG METRO

Afdelingen for jernbane og metro søger hele tiden at finde nye og mere kosteffektive måder at bygge og vedlige-
holde infrastrukturen. Vi tilbyder rådgivning fra idégrundlag til vedligeholdelse af bane- og metroanlæg.

I jernbane og metro har vi fokus på vores kunders ønsker og behov gennem tilpasset og engageret rådgivning. 
Afdelingen består af 13 ingeniører, CAD designere og projektassistenter. Medarbejderstaben omfatter uddannede 
baneingeniører og certificerede program- og projektledere - alle med stor erfaring inden for rådgivning, projek-
tering, projektstyring, CSM, S&I koordinering, tilsyn og sikkerhed ved nyanlæg og renovering af bane- og metro-
projekter.

Vi bidrager til projekterne i tæt samarbejde med de øvrige projektdiscipliner som fx veje, miljø og konstruktioner. 
Vores medarbejdere har et indgående kendskab til normer og standarder på jernbaneområdet , herunder Banedan-
marks banenormer, EUs TSI’er og BOStrab, som typisk anvendes inden for jernbaner, letbaner og metro.

PROGRAMMER
• MicroStation
• Power Rail Track
• AutoCAD
• MS project

OPGAVER
• Rådgivning
• Projektering
• Rådgivning ved nyanlæg og reno-

vering af bane- og metroprojekter
• Tilsyn og sikkerhed
• Projektstyring og koordinering

YDELSER
• Planlægning, projektering og eftersyn af:
       - Jernbaner
       - Metro
       - Letbaner
• CSM og S&I koordinering



PROJEKTER

NY HØJHASTIGHEDSBANE KØBENHAVN - RINGSTED TP10, TP30 OG TP45B

Vi har bistået projekterne med koordinering af S&I dokumentation herunder sikkerhedsplan, systemdefinition, fare-
register, risikohåndteringsrapport, sikkerhedsdokumentation samt interoperabilitetsverifikation iht. TSI krav. Dette er 
gjort i samarbejde med designere fra rådgiver og udførelsesmandskab fra entreprenør iht. retningslinjer fra Banedan-
mark.

EKJ’s rolle: Teknisk rådgiver for Banedanmark 
Bygherre: Banedanmark

RINGSTED - RØDBY E300X

Projektet vedrører opgradering af den eksisterende to-sporede bane fra Ringsted til Vordingborg og etablering af 
to-sporet bane fra Vordingborg til Holeby. Banestrækningen opgraderes fra de nuværende henholdsvis 160 km/t og 
120 km/t til 200 km/t, og den 120 km lange strækning elektrificeres.

EKJ’s rolle: Totalrådgiver for totalentreprenør 
Bygherre: Banedanmark

HØJHASTIGHEDSBANE KØBENHAVN - RINGSTED

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. Med Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindel-
sen, den faste Femernforbindelse til Tyskland, og modernisering og udbygning af banen fra Ringsted til Rødby, øges 
strækningens potentiale for international person- og godstransport.

EKJ’s rolle: EKJ udgør sammen med Atkins Danmark A/S, ingenieurbüro Dipl.-Ing. H. Vössing GmbH og Sweco Infra-
structure AB det internationale konsortium (CRT Copenhagen Ringsted Team). 
Bygherre: Banedanmark



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.

KONTAKT
Anders Borregaard
Afdelingsleder
Jernbane og metro
Tlf. 20 21 18 41
Mail: abo@ekj.dk


