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Sporfornyelse på jernbanen mellem Roskilde og Ringsted
Fra den 8. april og knap 6 måneder frem til slutningen af oktober igangsættes et omfattende sporog fornyelsesarbejde på jernbanestrækningen mellem Roskilde og Ringsted. Men allerede fra den
1. marts begynder vores entreprenør at etablere en række byggepladser langs banen og på flere
stationsområder samt gennemføre forberedende arbejder.
Sporfornyelsen udføres over 2 år, dvs. vi vender tilbage igen i sommerhalvåret 2023, hvor vi fornyer
sporene fra Viby Sjælland til Kværkeby, men det hører I mere om til næste år.
Spor- og broarbejde
Der er tale om en gennemgribende renovering af sporene med bl.a. nye skinner, sveller, skærver og
drænarbejder samt kørestrømsarbejder. Dette inkluderer en fornyelse af sporskifter mv. på Viby
Station, Borup Station og Kværkeby Station. Broen over Darup Mosevej skal ombygges og Fjællebro
over Køgevej skal renoveres.
Byggepladser
Vores hovedbyggeplads ligger ved Borup Station, men vi etablerer også en lang række depot- og
byggepladser langs banen til opbevaring af skærver og andre materialer samt arbejdsarealer til
dæmnings- og afvandingsarbejder. Du kan se område og placeringen på vores hjemmeside her:
Sporfornyelse Roskilde-Ringsted | Banedanmark. Informationen bliver løbende opdateret.
Støj og natarbejde i perioder
Der vil i perioder være øget tung trafik og støj fra de store maskiner, når vi omlaster skærver, laver
ballastrensning og fragter materialer til og fra byggepladserne. Den mest intensive periode forventes
at være fra den 16. juli – 8. august, hvor banen er totalspærret, og vores entreprenør arbejder i
døgndrift, så vi hurtigst muligt kan genoprette togtrafikken. Sporarbejdet rykker sig løbende, og som
nabo vil du derfor typisk kun opleve støj i kortere perioder ud for din husstand. Vi gør vores bedste
for at tage hensyn til vores omgivelser og beklager evt. natarbejde og støj.
Togbusser
I perioden fra den 16. juli - 8. august indsætter DSB togbusser, som erstatning for togene. I de øvrige
perioder opretholdes togtrafikken dog med begrænsninger. Tjek altid Rejseplanen for ændringer i
trafikken eller kontakt DSB for information om togbusserne.
Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores

persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du

bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk.

Kontakt
Du kan læse mere om arbejdet på Sporfornyelse Roskilde-Ringsted | Banedanmark. I akutte tilfælde
kan du ringe til vores vagttelefon hos Falck på 70221456, eller du kan skrive til vores e-mail:
roskilde-ringsted@bane.dk. Når vi er færdige med vores arbejder, kan du se frem til en fornyet og
mere driftssikker jernbane.
Med Venlig Hilsen
Tom Møller Rasmussen
Projektchef Banedanmark
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