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Anlæg af i alt 12 broer og faunapassager i forbindelse med Den nye bane København-Ringsted over 
Køge er gået til et konsortium bestående af Aarsleff, Aarsleff Rail og Rambøll. 

Det bliver et konsortium bestående af Aarsleff A/S, Aarsleff Rail A/S og Rambøll, der skal stå for anlægget af i 
alt 12 jernbanebroer, vejbroer og faunapassager på en 5 km lang strækning mellem Køge Bugt motorvejens 
Ishøj-udfletning og Greve Centervej. Det blev afgjort onsdag den 16. januar 2013, da kontrakten til knap 134 
mio. kroner blev skrevet under i Banedanmarks projektkontor i Brøndby. 

Ny konstruktionsteknik 
Kontrakten er en design-and-build kontrakt. Det betyder, at det er entreprenørens opgave både at designe og 
bygge broerne og faunapassagen. På den måde kan entreprenørerne byde ind med nye, kreative løsninger. Det 
vindende konsortium har f.eks. foreslået en måde at etablere støttemurene på, som aldrig tidligere har været 
brugt i Danmark. Den nye metode kan spare både tid og penge, fordi der anvendes præfabrikerede elementer i 
stedet for at støbe på stedet. Teknikken er velkendt i blandt andet Frankrig, Spanien og Japan, hvor den har 
været brugt til anlæg af højhastighedsbaner.  

Anlægsarbejdet går i gang om et år 
Projekteringen af de nye konstruktioner går i gang nu og vil vare et år. Anlæg af de nye broer og 
faunapassagen er planlagt til at begynde i januar 2014 og skal være færdig i september 2015. Banedanmark 
forsøger så vidt muligt at mindske generne for både naboer og trafik i anlægsfasen og vil løbende informere om 
anlægsarbejdet, blandt andet via breve og projektets hjemmeside. 

 

Fremtidens jernbane og Timemodellen 
På den nye jernbane vil der i fremtiden kunne køre højhastighedstog, og anlæg af banen er første etape af 
realiseringen af Timemodellen, hvor togpassagerer skal kunne rejse fra København til Odense på en time, 
videre til Aarhus på en time og derfra til Aalborg på endnu en time.  

Læs mere om Den nye bane København-Ringsted. 

For yderligere information kontakt Banedanmarks pressevagt på telefon 8234 1313. 

 

http://www.bane.dk/visBanearbejde.asp?artikelID=11718

