
 

 

Kontakt os for en kommentar:    

 

HENRIK JUUL SØRENSEN, adm. direktør EKJ, D:33 95 73 37 ■ M: 41 15 19 95, FINN HANSEN, adm. direktør Bossen og Hansen,     

M: 21 70 30 07 ■ D:76 33 92 00 LOUISE LYKKE, presse og kommunikation EKJ, D: 33 95 71 55 ■ M: 25 20 89 15 

1. 
 

PRESSEMEDDELELSE 

EKJ Rådgivende Ingeniører køber Bossen og Hansen 
 

                                              
Et tæt og godt samarbejde gennem de senere år fører nu til, at EKJ RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S køber 
Kolding-firmaet Bossen og Hansen A/S.  
Dermed styrker EKJ sin position som landsdækkende 
virksomhed med kompetencer indenfor metro- og 
jernbane-sektoren samt stærk- og svagstrømteknisk 
rådgivning. Bossen og Hansen fortsætter som et 
selvstændigt firma og får som en del af EKJ styrket sin 
faglige platform.  

Stærk anlægspartner 
Sammen med EKJ RÅDGIVENDE INGENIØRER har Bossen og 
Hansen løst projekteringsopgaver for bl.a.  Banedanmark, 
Sund&Bælt (Femern) og Cityringen. Samarbejdet har skabt 
et ønske om en mere formfast relation til gavn for begge 
parter. Det er nu endt med en firmaovertagelse, hvor 
Bossen og Hansen A/S kører videre med EKJ som eneejer af 
aktierne. 

”Vi er glade for at komme ind i en større koncern, som vi 
værdimæssigt deler holdninger med. Vi mener, at vi sammen kan skabe god synergi indenfor 
anlægsområdet. Jeg er meget tilfreds med, at vi beholder identiteten - herunder også vores navn og roller 
– nu er vi blot sat ind i en større og stærkere sammenhæng,” siger Finn Hansen, adm. direktør for Bossen 
og Hansen.  

Ud over at fortsætte som adm. direktør i Kolding-virksomheden, bliver han også leder af EKJ’s bane, 

OM EKJ A/S 
EKJ Rådgivende Ingeniører A/S er et velkonsolideret 

og uafhængigt rådgivningsfirma, der har eksisteret 

siden 1961 og ejes af EKJ Fonden og en gruppe 

medarbejdere. Firmaet har ca. 250 medarbejdere i 

København, Odense, Aalborg og Viborg med 

datterselskaber i Roskilde og Bulgarien. EKJ’S 

kompetencer spænder bredt fra traditionelle som 

specialiserede opgaver inden for byggeri og 

anlægsområdet med stærkt fokus på bæredygtige 

løsninger og høj faglighed i opgaveløsningen. 

Virksomheden har bl.a. ydet rådgivning for kunder 

som tæller Storstrømsbroen, Cityringen, Sjællands 

Universitetshospital og det nyåbnede hotel 

24hours. Læs mere på EKJ.dk  

 

http://www.ekj.dk/


 

2. 

letbane- og metroafdeling.  

Adm. Direktør Henrik Juul Sørensen fra EKJ siger: 

”Denne overtagelse skal især ses i lyset af vores vedtagne forretningsstrategi, hvor et af målene frem mod 
2021 er at vokse og udvikle bestående og nye forretningsområder gennem opkøb. Vi glæder os rigtig 
meget over at få Bossen og Hansen A/S med ind i EKJ- koncernen, for det betyder, at vi får øget kapaciteten 
og styrket fagligheden indenfor anlæg og baneområdet. Her har de to firmaer sammen løftet nogle flotte 
og markante projekter de senere år fx linjeføring og udstyr i banetunnellen for Femeren-forbindelsen, 
ligesom vi har ført tilsyn og projekteret stærkstrøm for højhastighedsbanen København-Ringsted,” siger 
Henrik Juul Sørensen.  

Lokal opbakning til ny konstellationen 
Martin Pape, afdelingsleder af Trafik og Mobilitet i Kolding Kommune, hilser den nye konstellation 
velkommen. 

”Vi har en række store infrastrukturprojekter, som skal udføres i de kommende år, så jo flere kompetente 
rådgivere vi har i kommunen, jo bedre. Jeg sætter stor pris på, at kapaciteten hos Bossen og Hansen bliver 
udbygget med bidrag fra EKJ,” siger han. 

 

 
 

OM BOSSEN OG HANSEN A/S  

Bossen og Hansen A/S blev grundlagt i 1999 af Preben Bossen og Finn Hansen. Målet var at yde uafhængig og 
konkurrencedygtig EL-teknisk rådgivning primært til jernbanesektoren i forbindelse med jernbaneprojekter. I dag er 
firmaets hovedydelser rådgivning indenfor jernbaneteknik, el, brandanlæg, energioptimering og SRO/SCADA-anlæg. 
Firmaet som har hovedkontor i Kolding, består af 7 ansatte: 6 El-rådgivere og 1 administrativ medarbejder. Ca. 50 pct. af 
firmaets omsætning stammer fra arbejde for Banedanmark, bl.a. fagtilsyn indenfor stærkstrøms- og kørestrømsanlæg, 
sporskiftevarme, terrænbelysning, sikringsanlæg, perronbelysning og tavleanlæg, samt projekt- og byggeledelse indenfor 
inden for alle jernbanetekniske discipliner. Desuden arbejder firmaet med CSM S&I for projekter, der har tilknytning til 
baner. Den resterende omsætning stammer fra Stærk- og svagstrømsteknisk samt tværfaglige rådgivningsopgaver 
indenfor nybyggeri og renovering af boliger, kontorer, industri og kølehuse i ind- og udland for private såvel som 
offentlige bygherrer. Firmaet har og har haft en stabil indtjening og en kontinuerlig, stabil og kompetent 
medarbejderstab over en lang årrække.  

 

 


