
INFORMATIEDAG  LIGHT RAIL ON RING 3 

   METRO TO SYDHAVNEN 

 

Op 19 oktober 2015 werd een informatiedag georganiseerd over de twee grootste bouwprojecten, 

Light Rail on Ring 3 en Metro to Sydhavnen.  

Het was de bedoeling om de projecten van de nieuwe tramlijn en de metroverlenging aan 

geïnteresseerde leveranciers voor te stellen en de stand van zaken te presenteren.  

Meer informatie vindt u op de sites: www.dinletbane.dk en www.m.dk . 

1 Light Rail on Ring 3 

De gegevens van de nieuwe lightrail door de stad zijn als volgt:  

28 km lang dubbel spoor zonder tunnels, van Lundtofte in het Noorden naar Ishøj in het Zuiden 

Standard rail UIC 54, S49 

750V DC 

28 stations 

27 trams – tweerichtings – 2,65 breed, 35 m lang – lage bodem – 60/70 zetels 

5 minuten dienst 

57 minuten voor de ganse rit – max. snelheid 70 km/u 

Aantal reizigers: 13-14 miljoen per jaar  

Bouwjaren: 2017-2020 

Operationeel begin 2021 

Kosten: 700 miljoen € 

 

Zie http://www.dinletbane.dk/in-english/stations-and-trains/  

De hoofdcontracten 

- 5 contracten voor de wegenbouw (verdeeld volgens de gemeenten) 

o Contract CW-I (Ishøj) 

o Contract CW-VBG (Vallensbæk) 

o Contract C W-RH (Rødovre en Herlev) 

o Contract CW-G (Gladsaxe) 

o Contract CW-L (Lyngby) 

 

- 1 contract voor het transportsysteem 

- 1 contract voor het controlegebouw 

- 1 contract voor het beheer en onderhoud  

 

Termijnen - Aanbestedingen  

- Alle aanbestedingen worden gepubliceerd in de EU databank Tenders Electronic Daily (TED) 

- Contract Notice is november 2015 

- De contracten worden na prekwalificatie toegewezen begin 2017 

Zie het programma en deadlines op:  

http://www.dinletbane.dk/in-english/understanding-the-process/  

http://www.dinletbane.dk/
http://www.m.dk/
http://www.dinletbane.dk/in-english/stations-and-trains/
http://www.dinletbane.dk/in-english/understanding-the-process/


2. Metro naar Sydhavnen 

De hoofdcontracten van de nieuwe metrolijn zijn:  

Ondergrondse infrastructuur 

- Bouw van 4 ondergrondse stations 

- Bouw van een start- en aansluitingsschacht met ontwatering en voorbereiding  

- Graven van sectie met overdekking  

- Elektrische en mechanische infrastructuur  

- Architectonische afwerking van het project  

Bovengrondse infrastructuur 

-  Deel van de inrit 

- At grade track /zijdelingse wegpersing  

- Station Ny Ellebjerg met architectonische afwerking  

- Transfert tunnel onder S-trein baan 

- Lift toegang tot de Køge Bugt baan 

- Elektrische en mechanische infrastructuur  

Termijnen – aanbestedingen 

Voorbereidingswerken 

- Contracten midden 2016 

Hoofdwerken  

- Prekwalificatie van eind 2015 tot 2de kwartaal 2016 

- Aanbesteding van midden 2016 tot 1ste kwartaal 2017 

- Contracten afgesloten midden 2017 

Afwerking 

- Contracten afgesloten 2021 

 

Zie het programma en deadlines op:  

http://www.m.dk  

 

Consortia 

 

Voor de prekwalificatie en de aanbestedingen worden de contracten toegewezen aan 

verschillende consortia.  

 

In Denemarken zijn er voornamelijk 2 grote raadgevende ingenieurbedrijven die bij alle grote 

bouwwerken aanwezig zijn: Cowi en Rambøll.  

 

De gegevens van de twee bedrijven en van de verantwoordelijke contactpersonen zijn 

beschikbaar op het FIT kantoor te Kopenhagen.  

____________________________________________________________________ 

  

http://www.m.dk/


COWI  

 

Andreas Petersen   Project Director  

    +45 56 40 25 37 

    acp@cowi.dk  

 

Bent Bertil Jacobsen   Project Director (Light Rail) 

    +45 56 40 15 97 

    bbja@cowi.dk  

 

Klavs Wassard Hestbek Lund  Market and Project Director (Metro)  

    +45 56 40 14 83 

    kwhl@cowi.dk  

 

RAMBØLL 

 

Axel E. Christensen   Business Development, Transport 

    +45 51 61 62 20 

    aec@ramboll.dk  

 

Klaus Banghøj    Senior Engineer  

    kb@ramboll.dk  

 

Rasmus Walter   Head of Department, Bridges 

    +45 51 61 66 43 

    rsw@ramboll.dk   

 

Stephen Whitham  Senior Engineer 

    swhitham@ramboll.dk  

 

Søren Brøndum  Senior Director, Transport  

    +45 51 61 62 53 

    stb@ramboll.dk  
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