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Kom i dialog med bygherrer, rådgivere og 
entreprenører i Nordsjælland

Favrholm Station og andre projekter i øst

05.06.2018 Præsenteret 30. maj for Building Network af områdechef Annette Bech 
Bech
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Fakta om Banedanmark 

4 
mia. 
DKK

Km spor Daglige tog
Passagerer 

om året

Gods pr. år Ansatte
Punktlighed
på S-banen

Fornyelse og vedligehold

2
mia. 
DKK

Anlæg

Økonomi

3.102 3.000 196 mio. 

8 mio. 
ton

2.326 92,6%

En statsvirksomhed under Transport-, Bygnings- og 
Boligministeriet.

2017
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Projekt-

sekretariat (PMO)
Gunvor W. Hvidtfeldt

Anlæg
Steen Neuchs Vedel

Anlæg Vest

Marianne Rasmussen

Anlæg Øst
Annette Justesen Bech

Ringsted-Femern 

Banen

Klaus Studstrup 

Jørgensen

Ny Bane København 

- Ringsted
Jette Aagaard

Elektrificerings-

programmet
Klaus Bergmann

Ressourcer og  

Planlægning
Tine-Marie Markussen

Sikkerhed & 

Tilsyn
Rikke Aarøe Carlsen

Anlægsdivisionen
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Anlæg Øst

– Fornyelse af spor, broer, 
stationer, dæmninger, 
afvanding

– Kørestrøm, stærkstrøm og
sikringsanlæg

Find kommende udbud på:

https://banedktenderplan.tricommerce.dk/#/list/kommende

Anlæg Øst er ansvarlig for planlægning, styring og 
implementering af projekter
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De store projekter  i 2019 og 2020 i Øst

0468 Sporfornyelse Ringsted-Korsør (2019) 

>100 mio. DKK 

6 km. Skinneudveksling

4,6 km. Svelleudveksling

Ca. 9 km. ballastarbejder

Fornyelse af 18 sporskifter

Nyt drænsystem 

Fornyelse af 2 Ø-perroner

0110 Favrholm, ny station Hillerød. 

< 100 mio. DKK 

2 nye side perroner 

0464 Roskilde – Kalundborg (2020)

>100 mio. DKK

11 km pr. spor 

13 sporskifter

12 sporsænkninger 

Stationsarbejde

Dræn og grøfter

Dæmningsarbejder

2021
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Favrholm, ny station syd for Hillerød

Den nye station Favrholm vil
kunne betjene områder syd for 
Hillerød, herunder det nye
Hospital i Nordsjælland. 

Det vil forbedre passagerers
mulighed for transport med to 
forskellige togbaner; 

1) Frederiksværkbanen og 

2) S-banen

Hvis opgradering af Hillerød
Station besluttes politisk, bliver
det muligt at øge togtrafikken på
Frederiksværkbanen.
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Anlægsopgaven

Det samlede projekt indeholder en 
omstigningsstation for 
S-banen og Frederiksværkbanen;

1) Indeholder to nye perroner på 
den nuværende S-bane samt ny 
stitunnel syd for perronerne 
(Banedanmark som bygherre)

2) En ny ø perron samt sideperron 
på Frederiksværkbanen 
(Lokaltog/Region Sjælland som 
bygherre)

Budget: ca. 140 mio. DKK (det 
samlede projekt)

Anlægsarbejderne forventes udført i 
2021. 
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Desuden indebærer
opgaven:

1) Etablering af adgangsveje

2) En indre- og en østlig
forplads med plads til
cykelparkering

3) En ydre vestlig forplads 
med bl.a. busholdeplads
samt plads til parkering
for biler og cykelister.

Andre arbejder
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Banedanmarks forventninger til vores
leverandører:

– Levering til tiden og med en høj kvalitet.

– Åben og konstruktive dialog

– Sikre at de mest kompetente personer er på opgaven

– En professionel bygherre med stor erfaring indenfor
jernbaneprojekter.

– Regelmæssige møder omkring samarbejde og hvordan vi kan
forbedre tingene sammen

Hvad du kan forvente af Banedanmark:
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Hvordan bliver du leverandør?

– Udbud publiceres på TED –
Tenders Electronic Daily

– Udbud vil blive publiceret på 
EU-supply.com

– Udbud publiceres på vores 
hjemmeside:

– https://banedktenderplan.tricommerce.dk/#/list/in
coming

– Kvalifikationsordninger på 
Banedanmarks hjemmeside:
”Kvalifikationsordningen”.

https://banedktenderplan.tricommerce.dk/#/list/incoming
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Kvalifikationsordninger - 7 ordninger

– 1. Stålskinner

– 2. Entreprenørydelser

– 3. Assessorer ydelser 
(NoBo and ISA)

– 4. Rådgiverydelser

– 5. Ressource personer

– 6. Rydningsydelser

– 7. Totalentrepriser

Overvej nøje, hvilke ordninger du vil ansøge om at blive
prækvalificeret på
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Find udbud på www.bane.dk – også på engelsk

– Online Udbudsplan bliver løbende 

opdateret

– Find detaljer om kommende, aktuelle 

og afsluttede udbud i Udbudsplan

– Abonnér på information om kommende

udbud

– Find nye udbud annonceret på Tender 

Electronic Daily and EU-Supply.

– Deltag i annoncerede markedsdialoger

https://banedktenderplan.tricommerce.dk/#/list/kommende 

http://www.bane.dk/
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Udbudsplan

Kommende, aktuelle og afsluttede udbud på online Udbudsplan 

Hvad, hvor, hvornår og hvem

Overblik og beskrivelse af 

hvert projekt i disse 5 

kategorier:

– Fornyelse & anlæg 

infrastruktur

– Drift & vedligehold

– Teknisk Rådgivning

– Konsulent ydelser

– Varer og øvrige ydelser
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Detaljer i Udbudsplan – også på engelsk

Udbuds- og 
projektbeskrivelse, 

kontakt info, kategori, 
projektets størrelse 

Abonnér på opdateringer på 
udvalget udbud.
Forward udbud til kollega eller 
underleverandør
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One-Point-Of-Entry

– leverandoer-

kontakt@bane.dk

– Telefon: 93 54 75 75

– kl.10 til 14

mailto:leverandoer-kontakt@bane.dk

