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Totalentreprisen TP10 omfatter anlægsarbejder på en 3 km lang stræk-
ning af den ny højhastighedsbane mellem København og Ringsted. Ba-
nestrækningen krydser to af Danmarks mest befærdede motorveje, et 
antal større og mindre veje samt den fredede Vestvold. 
 
EKJ er rådgiver for konsortiet Barslund / CG 
Jensen, som har vundet totalentrepriseud-
buddet TP10 (Tender Package 10) for en ca. 
3 km lang strækning af den nye højha-
stighedsjernbane mellem København og 
Ringsted. Som leder af totalentreprenørkon-
sortiets rådgivergruppe varetager EKJ pro-
jekt- og projekteringsledelsen for rådgiver-
gruppens ydelser.  
 
Arbejdet omfatter detailprojektering af 3 
km jernbanestrækning, 23 vejstrækninger, 
herunder 3 på statslige hovedveje og re-
sterende på kommunale veje og stier, 9 
vej- og jernbanebroer, en ca. 270 m lang 
tunnel under motorvej M11 (Holbækmo-
torvejen), underføring af jernbanen under 
motorvej M3 i drift, Spuns og støttemure, 
faunapassager, afvanding/grundvands-
sænkning, jordarbejde og midlertidige tra-
fikomlægninger. Arbejderne er udført iht. 
gældende vejregler, banenormer samt den 

særlige arbejdsbeskrivelse. 
 
Trafikken på de berørte vejstrækninger 
opretholdes i hele udførelsesfasen, og de 
mange hensyn til trafikafvikling, frednin-
ger og krydsninger af komplicerede trafik-
anlæg stiller store krav til logistik og op-
findsomhed hos såvel bygherre, rådgivere 
som entreprenører. Som eksempel etable-
res en 1 km lang midlertidig motorvejs-
strækning så trafikken ikke forhindres i de 
13 måneder, hvor den nye jernbanetunnel 
etableres under M11. 
 
I projektet har der været særlig fokus på 
håndtering og landskabsmæssig ud-
formning af regnvandshåndteringen. 
Projektet har omfattet adskillelse af 
regnvand fra almindeligt kloaksystem. 
Dimensionering og verificering er sket på 
baggrund af MIKE Urban modellering. 

REFERENCE TENDER PACKAGE 10 (TP10) 
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EKJ’s ydelser 
 Projekteringsledelse 
 Grænsefladehåndtering 
 Arbejdsmiljøkoordinering P 
 Sikkerheds- og interoperabili-

tetskoordinering S&I/CSM-RA 
Common Safety Methods 

 Projektering i 3D af Jernbane-
korridor og ballast, Veje, Broer, 
Spuns og støttemure, en 270 m 
lang tunnel under motorvej inkl. 
redningsveje, Faunapassager, 
Geoteknik, Jordarbejde, Afvan-
ding/Grundvandssænkning og 
Midlertidige trafikomlægninger 
mm. 

Særlige forkusområder i 
ingeniørrådgivningn 
 Regnvandshåndtering 
 Separatkloakering 

Bygherre: Banedanmark 
Kontaktperson: Christian Levinsen, 
CL@cgjensen.dk 
Periode: 2013-2016 
EKJ’s rolle: Rådgiver for konsortiet 
Barslund/CG Jensen 
Areal: Bygværker og jernbane for 
3 km banestrækning  
Anlægsbudget: 380 mio. kr. 
EKJ’s honorar: 15 mio. kr.  
Entreprenør: Entreprenørkonsor-
tiet Barslund/CG Jensen 
Entrepriseform: Totalentreprise 
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