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Banedanmark har netop annonceret efter interesserede entreprenører til to 

delprojekter i forbindelse med Den nye bane København-Ringsted: et i området 

omkring Retortvej og Grønttorvet i Valby og et i Hvidovre i området parallelt med 
Avedøre Havnevej og Holbækmotorvejen. Annonceringen er startskuddet til udbud af 

anlægsarbejder, som forventes at vare fra maj 2013 og et år frem. 

Veje lægges om i Valby 
Det ene delprojekt handler især om vejomlægninger omkring Retortvej og Grønttorvet i Valby - lige der hvor 
den nye bane begynder. Der skal blandt andet anlægges nye veje, nye adgangsveje til genbrugsstationen og 
Frugtmarkedet, etableres et nyt kryds samt bygges en vejbro over den kommende jernbane.  

Trug anlægges i Hvidovre 
Det andet delprojekt foregår i Hvidovre i området parallelt med Avedøre Havnevej og Holbækmotorvejen. Her 
skal der etableres et åbent trug, som kan sammenlignes med en tunnel uden låg. På den del, hvor Avedøre 
Havnevej føres over banen, skal der være et brodæk. Endelig skal motorvejsramperne flyttes for at gøre plads 
til banen. 

Gener for både naboer og trafik 
Naboer til de 2 byggepladser må desværre forberede sig på, at der i anlægsperioden (maj 2013 - maj 2014) vil 
blive udført støjende arbejde. Er du nabo til en af byggepladserne, får du mere information fra os, før 
anlægsarbejdet begynder. Der vil også være trafik- og vejomlægninger, som vil blive skiltet. 

Det videre forløb 
Rammerne for arbejdet er aftalt med kommunerne og Vejdirektoratet, så indholdet af projekterne ligger helt 
fast. Interesserede entreprenører skal melde sin interesse senest 9. januar 2013. Herefter udvælges 
tilbudsgiverne. Når de to vejomlægninger er gennemført, kan arbejdet med at anlægge en jernbanetunnel på 
den mellemliggende strækning Kulbanevej-Vigerslev Allé-Allingvej begynde. Planen er, at dette arbejde kan gå 
i gang i løbet af sommeren 2014, når vejomlægningerne er endeligt afsluttede. 
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