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VEJE OG VEJANLÆG

EKJ’s afdeling for Veje og Vejanlæg yder rådgivning fra idéfase til as-built dokumentation inden for planlægning, 
projektering af og tilsyn med by- og landeveje, stier og pladser samt motor- og motortrafikveje. 

Afdelingen består af otte ingeniører og CAD-designere, og vi løser opgaver for offentlige og private bygherrer samt 
totalentreprenører.

Vi søger altid tidligt i projektforløbet at opnå fælles forståelse med vores kunde af opgavens kvalitet, omfang, fri-
ster og økonomi. Herefter ser vi det som vores vigtigste opgave at nå projektets mål inden for de aftalte rammer.

Med basis i kendte og gennemprøvede metoder og løsninger, søger vi at udfordre vanetænkning og i stedet tænke 
innovativt for at opnå optimale og bygbare løsninger. 

Gennem vores projektering sikrer vi, at det geometriske design tilgodeser trafiksikkerhed og komfort. Det opnår vi 
blandt andet gennem optimal opbygning af belægninger, design af belysning og udformning af skilte og afmærk-
ning.

PROGRAMMER
• MicroStation/In Roads
• Auto Turn (simulering af dreje- og vende-

radier)
• Vejudstyr (skilte og afmærkning)
• MMOPP (belægningsdimensionering)
• Mike Urban (vandmodellering)
• AutoCad

OPGAVER
• Veje og vejanlæg
• Stier og pladser
• Motor- og motortrafikveje
• Afvanding
• 3D modellering

YDELSER
• Trafikplanlægning
• Skitseprojektering
• Geometrisk design
• Belægningsdimensionering
• Jordberegning og disponering
• Udbud og kontrahering
• Trafikafvikling
• Byggeledelse og fagtilsyn
• Drift og vedligehold



PROJEKTER

CITYRINGEN - NY METRO KØBENHAVN

Vejafdelingen har, som en del af EKJ’s tekniske rådgivning for CMT, taget del i udformningen af 21 byggepladser i forbindelse med 
CMT’s udførelse af Cityringen. Herunder trafikafvikling for byggepladser og den omkringliggende offentlige trafik, afvanding og 
planlægning af transportruter for jord- og materialer til byggeriet.

EKJ’s rolle: Rådgiver for totalentreprenørkonsortiet CMT 
Bygherre: Metroselskabet

TP10 - KØBENHAVN-RINGSTED

Interimsmotorvej og ramper, trafikomlægninger, offentlige 
stier samt forlægning af kommuneveje permanent og mid-
lertidigt. Projektet er en del af den nye højhastighedsbane 
København-Ringsted.

EKJ’s rolle: EKJ totalrådgiver for totalentreprenørkonsortiet 
CG Jensen/Barslund                         
Bygherre: Banedanmark

SPUNS SYD - SILKEBORG MOTORVEJEN

Motorvej, ramper og forlægning af kommunevej. 

EKJ’s rolle: EKJ er totalrådgiver for entreprenørkonsortiet 
Arkil/Bilfinger Berger 
Bygherre: Vejdirektoratet 

NYT OUH - BYGGEMODNING OG INDLEDENDE ARBEJDER

Etablering af helt ny bydel med det nye Odense Universitets Hospital (OUH) og Sundhedsvidenskabeligt Fakultet (SUND) ved Syd-
dansk Universitet. Det samlede projekt omfatter 250.000 m2 bygninger samt anlægsprojekt, hvor Veje og Vejanlæg har projekteret 
byggemodningen af 80 ha landbrugsjord.

EKJ’s rolle: EKJ er en del af totalrådgiverkonsortiet Medic OUH 
Bygherre: Region Syddanmark



OM EKJ

Rasmus Svith Villadsen
Afdelingsleder
Veje og vejanlæg
Tlf. 51 23 79 54
Mail: rsv@ekj.dk

KONTAKT

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 to sektordirektører udgør firmaets daglige ledelse.

Medarbejderne er vores vigtigste ressource, og vi har organiseret os i henhold til deres ekspertiser i afdelinger under de to 
sektorer Byggeri og Anlæg.

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.


