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Sporarbejde på strækningen mellem København og Høje Taastrup 
Banedanmark er i gang med at forny jernbanen mellem København – Glostrup – Høje Taastrup. 
Sidste år arbejdede vi primært mellem København og Glostrup, og nu fortsætter anden etape som 
primært er mellem Glostrup og Høje Taastrup fra den 30. april – 2. oktober 2022, men der vil også 
være sporarbejder i perioden mellem Glostrup og København. Der udsendes løbende information 
om dette. 

Vi arbejder i døgndrift 
Vi arbejder i døgndrift, så vi bliver færdig hurtigst muligt, og dermed begrænser påvirkningen af 
togdriften. Der vil i perioder både være støj, støv og store maskiner på banen, men arbejdet rykker 
sig løbende, og vil derfor kun genere i kortere perioder ud for de enkelte beboelser.  

Varslingssystem med horn 
Når der kommer et tog i modsatte spor, udsendes en høj lyd med et horn flere gange. Hornet bruges 
som varslingssignal til de medarbejdere, som arbejder i sporet. Vi beklager eventuelle gener for 
naboerne i forhold til støj og øvrige gener, men gør vores bedste for at tage hensyn til vores 
omgivelser. 

Depotpladser  
Vi har bygge- og depotplads langs med banen ved Taastrup Station, Glostrup Station og Vigerslev 
Godsvej i Hvidovre, hvor vi opbevarer skærver og andet materiel. Der vil være øget trafik og støj på 
pladsen, når vi fx læsser skærver og omlaster vores byggemateriel. Vores entreprenør gør sit bedste 
for at udføre det mest støjende arbejder inden for normal arbejdstid. 

Hvad skal der laves 
De to spor er nedslidte og skal gennemgå en omfattende renovering. Strækningen opdateres med 
nye skærver, grus og skinner. Desuden laver vi nye dræn, afvanding og udskiftning af en lang række 
sporskifter. Arbejdet bruger skinnekørende gravemaskiner, lastbiler og mindre sporværktøj.   

Påvirkning af togtrafikken 
Banen er totalspærret i perioden fra d. 4. juli - 25. juli, hvor DSB indsætter Tog-Busser. I de øvrige 
perioder opretholdes trafikken i et enkelt spor. Hold dig opdateret på www.rejseplanen.dk for 
ændringer i køreplanen og Tog-busser. Eller ring til DSB på 7013 1415.  

Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V. 
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Yderligere information og kontakt 
Har du spørgsmål til sporarbejdet, kan du skrive til vores e-mail til: Kh-Htaa@bane.dk.  I akut tilfælde  
har vi en vagttelefon til Falck på 7026 1540.   

Når arbejdet er afsluttet, kan du se frem til en fornyet og mere driftssikker jernbane. 

Læse mere om sporfornyelsen på vores hjemmeside her: 
https://www.bane.dk/borger/Baneprojekter/Sporfornyelse_Koebenhavn_Hoeje_Taastrup 

 
Med venlig hilsen 

Hugo Emkjer 
Byggeleder, Banedanmark 
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