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Sporarbejde på strækningen mellem København og Glostrup
Søndag den 18. april er startsignal til knap 7 måneders omfattende fornyelse af jernbanen mellem
Københavns Hovedbanegård og Glostrup Station. For dig som nabo til banen betyder det, at der i
perioder kan være støj og andre gener, mens arbejdet står på. Det beklager vi, og gør vores bedste
for at minimere generne for vores omgivelser.
Spor- og broarbejder
De to fjernbanespor er nedslidte og skal renoveres fra 18. april til starten af oktober. Herefter vil der
være restarbejder og slutjusteringer frem til den første uge af november 2021. Strækningen
opdateres med nye skærver, grus og skinner. Desuden laver vi nye dræn, afvanding og udskiftning af
12 sporskifter. På Valby Station skal gangtunnelen renoveres, og to broer ved Vigerslevvej i Valby
fornyes.
Støj og natarbejde
Vi arbejder både nat og dag, og der vil i perioder både være støj, støv og store maskiner på banen,
men arbejdet rykker sig og vil derfor kun genere i kortere perioder ud for de enkelte beboelser. Når
arbejdet er helt færdigt, kan du se frem til en fornyet og mere driftssikker jernbane.
Depotpladser
Til opbevaring af skærver og andet materiel har vi byggepladser på Otto Busses Vej, Glostrup Station
og ved Vigerslev Godsvej langs med banen, hvor der vil være øget tung trafik og aktivitet.
Togbusser
Vi gør vores bedste for at opretholde togtrafikken i et enkelt spor, og S-togene kører også normalt
på strækningen. Dog er det nødvendigt med en totalspærring i weekenden d. 23. juli – 25. juli, hvor
DSB indsætter busser. Tjek www.rejseplanen.dk for eventuelle ændringer.
Yderligere information og kontakt
Har du spørgsmål til arbejdet, kan du skrive til vores e-mail til: Kbh-Hojetaastrup@bane.dk eller ringe
til vores Falck telefon 70261540. Du kan også læse mere om sporfornyelsen her:
https://www.bane.dk/borger/Baneprojekter/Sporfornyelse_Koebenhavn_Hoeje_Taastrup
Med venlig hilsen
Mette Stender, Projektleder, Banedanmark

