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Sporfornyelse af jernbanen mellem Holbæk og Kalundborg

Nu starter vi den omfattende renovering af banen mellem Holbæk og Kalundborg. Strækningen skal
sporfornyes og gøres klar til den kommende elektrificering og vil derfor være totalspærret fra den
9. april – 6. maj. I den periode indsætter DSB togbusser. Efter genåbningen i maj vil vores entreprenør fortsat
arbejde på banen og ved en række broer på strækningen frem til årets udgang.
Hvad skal vi lave i 2022
Hovedarbejderne bliver udført i løbet af én måned. Her skal vi blandt andet forny spor og udføre
fornyelsesarbejder inde på Kalundborg Station. Desuden skal vi gøre klar til den kommende elektrificering. Det
betyder, at frihøjden mellem spor og krydsende broer skal tilpasses det kommende køreledningsanlæg. I 2023
kom vi retur til næste etape af sporfornyelsen.
Høj aktivitet ved broerne
I 2022 udfører vi forskellige typer arbejder ved en række krydsende broer på strækningen, blandt andet:
Sporsænkninger ved:
• Tingvejen
• Aldersrovej
• Frederiksberg
• Friheden
• Omfartsvejen ved Holbæk
• Springstupvej ved Holbæk

Udskiftning af broer:
• Engvejen ved Hanerup
• Sølystvej i
Grevindeskov Regstrup
Hovedgade
(udføres forventeligt
2023/2024)

Renovering af to ældre broer:
• Bro ved Bjergsted
Bakker
• Bro ved Springstupvej i
Allerup

Støj og natarbejde i perioder
Som nabo til banen, kan du opleve øget tung trafik og støj fra vores byggepladser, når vi læsser skærver og
omlaster vores byggemateriel med store maskiner. Vores entreprenør forsøger at udføre det mest støjende
arbejder inden for normal arbejdstid, men i perioder vil der være aktivitet døgnet rundt, så vi udnytter den
togfrie periode optimalt.

Oversigtskort: Placeringen af byggepladser og broer langs banen.
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.

Togbusser
I perioden fra den 9. april - 6. maj indsætter DSB togbusser, som erstatning for togene. I de øvrige perioder
opretholdes togtrafikken dog med begrænsninger og reduceret drift. Tjek altid www.rejseplanen.dk for
ændringer i trafikken eller kontakt DSB for information om togbusserne på telefon 7013 1415.
Yderligere information og kontakt
Har du spørgsmål til arbejdet, kan du skrive til vores e-mail: holbaek-kalundborg@bane.dk. Ved en akut
henvendelse kan du ringe til vores vagttelefon hos Falck 7020 8267. Du kan også læse mere om projektet på
vores hjemmeside Holbæk-Kalundborg eller se ændringer af togtrafikken på rejseplanen.dk.
Når arbejdet er færdigt, kan du glæde dig til en fornyet, grønnere og mere driftssikker jernbane.
Med venlig hilsen
Peter Vangsgaard, Projektleder, Banedanmark
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