22. maj 2013

Vi bygger ny bane under Avedøre Havnevej
Vi er gået i gang med at anlægge højhastighedsbanen mellem København og Ringsted.
Banen skal under Avedøre Havnevej, og vi skal derfor bygge en ny bro. Vi forventer
at arbejde fra maj 2013 til juni 2014.
For at få plads til banen langs Holbækmotorvejen flytter vi de nordlige til- og
frakørselsramper tættere på motorvejen. Begge ramper vil være i drift i hele
anlægsperioden. For at undgå kødannelse bygger vi en midlertidig tilkørselsrampe til
motorvejen mod vest til højresvingende trafik fra nord.
Hvad betyder det for trafikken
Når vi graver ud til den nye bro, kan vi desværre ikke undgå at forstyrre trafikken. Vi
opretholder antallet af vejbaner på Avedøre Havnevej. Men for at vi kan komme til at
arbejde, er vi nødt til at indsnævre vejbanerne, hvilket giver lidt længere transporttid.
Vores arbejde betyder også, at vi lukker for til- og frakørsel mellem Allingvej og
Avedøre Havnevej i perioden fra cirka slut august 2013 til slut april 2014. Allingvej
vil imidlertid være åben for cyklister og fodgængere i hele perioden.
Støv, støj og vibrationer
Vores arbejde varierer og består blandt andet af almindeligt anlægs- og gravearbejde
og opsætning af spunsvægge, som må forventes at give støj- og støvgener samt
vibrationer. Da vi skal grave ud, skal vi også køre store mængder jord væk fra
området. I perioder vil der derfor være meget trafik til og fra vores byggeplads. Vi
arbejder inden for tidsrummet kl. 7-18 på hverdage.
Vi beklager de gener, vores anlægsarbejde giver for dig som både nabo og trafikant.
Vi gør alt for at holde ulemperne på et minimum.
Seneste nyt
Vi opdaterer løbende vores hjemmeside www.banedanmark.dk/københavn-ringsted
med seneste nyt om anlægsarbejdet. Her kan du også tilmelde dig vores
informationsservice og få nyheder på mail. Har du yderligere spørgsmål til
anlægsarbejdet, er du velkommen til at kontakte os. Du kan læse mere om
trafikomlægninger på www.vejdirektoratet.dk.
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Første fase: Til og fra Holbækmotorvejen
Vi flytter både den nordlige til- og frakørselsrampe
tættere på motorvejen. Begge ramper vil være åbne
for trafik i hele anlægsperioden. For at sikre at
trafikken til motorvejen kører så smidigt som
muligt, vil tilkørselsrampen kun være åben for
venstresvingende trafik fra syd. Trafikken fra nord
skal i stedet bruge den midlertidige
tilkørselsrampe.
Forventet arbejdsperiode: maj – august 2013

Anden fase: Den vestlige side af broen
Når vi graver ud til broen på den vestlige side af
Avedøre Havnevej, flytter vi trafikken over i den
østlige side. Vi opretholder antallet af vejbaner,
men der må forventes lidt længere transporttid. Tilog frakørsel mellem Allingvej og Avedøre
Havnevej vil være lukket for biler i denne fase.
Forventet arbejdsperiode: august – december 2013

Tredje fase: Den østlige side af broen
Efter arbejdet i den vestlige side (se anden fase),
laver vi samme opgave på den østlige side af
Avedøre Havnevej. Til- og frakørsel mellem
Allingvej og Avedøre Havnevej vil være lukket for
biler i denne fase.
Forventet arbejdsperiode: januar – maj 2014

Fjerde fase: Vi gør det sidste færdigt
I den sidste fase finpudser og afslutter vi alt det
arbejde, vi har lavet i de forrige faser. Vi fører
trafikken tilbage til normal situation og genåbner
til- og frakørslen mellem Allingvej og Avedøre
Havnevej. I løbet af denne fase vil vejbanerne på
Avedøre Havnevej i perioder blive indsnævret.
Forventet arbejdsperiode: juni 2014

Se større billeder på vores hjemmeside:
www.banedanmark.dk/københavn-ringsted

