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Sporarbejde mellem København og Høje Taatrup
Banedanmark har siden d. 30 april 2021, været i gang med at forny de to nedslidte fjernbanespor
mellem København – Glostrup – Høje Taastrup. Projektet er nået til den sidste fase. I brevet her, kan
I læse om udfordringerne hen over sommeren og, hvad der kommer til at ske frem til projektets
afslutning i december.
Henvendelser om støj
Arbejdet med den store sporombyggermaskine, som vi ved har været til gene for mange af vores
naboer, er nu gennemført, og sporombyggeren vender ikke tilbage. Det betyder, at hornet, der
bruges som varslingssystem, nu heller ikke skal anvendes længere.
Vi har fået mange henvendelser angående de høje varslingssignaler, og vi beklager at det har
generet så mange naboer på strækningen. Signalerne er en påkrævet sikkerhedsforanstaltning, der
beskytter og advarer vores ansatte mod den øvrige togdrift, når de arbejder i sporene.
Andre har spurgt ind til arbejdstiderne for projektet. Fordi projektet er af høj prioritet og berørrer
mange pendlere og naboer, er der hentet tilladelser til at arbejde i alle døgnets timer, for at komme i
mål med det omfattende arbejde. Vi har fuld forståelse for de mange frustrationer, som det
støjende arbejde har skabt.
Fremover: Hvor og hvornår?
Vi fornyer strækningen med nye skærver, grus og skinner. Derudover laver vi nye dræn, afvanding og
udskiftning af en række sporskifter. Arbejdet medfører brug af skinnekørende gravemaskiner,
lastbiler og mindre sporværktøj.
Arbejdet fortsætter nu med de almindelige anlægsaktiviteter i sporet frem mod afslutning af
projektet i december.
I perioden frem til 2. oktober arbejder vi primært mellem Glostrup og Høje Taastrup, hvor vi udfører:
•
•
•
•
•

Skinne og svelleudveksling
Udgravning af skærver
Skærvesupplering
Slutjustering
Restarbejder
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Herefter foregår samme arbejde omkring Glostrup st., frem til d. 7 november.
Vi fortsætter med slutjusteringer og restarbejder resten af året. Arbejdet kommer fortsat til at
foregå i døgndrift hele ugen. Banedanmark beklager eventuelle gener for naboerne.
Yderligere information og kontakt
Har du fortsat har yderligere spørgsmål til arbejdet, kan du skrive til vores e-mail: Kh-Htaa@bane.dk
eller ringe til vores vagttelefon, som er døgnbemandet på 7026 1540. Når arbejdet er helt færdigt,
kan du glæde dig til en fornyet og mere driftssikker jernbane.
Læs mere om sporfornyelsen på vores hjemmeside her:
Sporfonyelse København-Høje Taastrup
Påvirkning af togdriften
Vi prøver at opretholde togdriften i hele perioden, men tjek altid rejseplanen.dk for eventuelle
ændringer i køreplanen, når du planlægger en rejse.

Venlig hilsen
Karsten Søndergaard
Byggeleder
Banedanmark
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